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Kata Pengantar 

 

Puji dan Syukur ke hadirat Allah SWT atas tersusunnya 

Naskah Akademik RUU tentang Kemetrologian. Penyusunan 

Naskah Akademik tentang Kemetroliian merupakan program 

kegiatan Tahun 2013 Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) 

Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia.  Kami selaku 

anggota Tim penyusunan Naskah Akademik ini menyampaikan 

terima kasih kepada Bapak Kepala Badan Pembinaan Hukum 

Nasional Kementerian Hukum dan HAM  RI yang telah 

mempercayakan kami untuk ambil bagian dalam program dan 

kegiatan BPHN khususnya dalam penyusunan Naskah Akademik 

RUU Kemetrologian.  

Perlu disampaikan bahwa kegiatan penyusunan Naskah 

Akademik RUU pada dasarnya merupakan lanjutan dari kegiatan 

penelitian dan pengkajiaan. Dalam penyusunan Naskah Akademik 

RUU tentang Kemetrologian ini, beberapa dokumen yang sangat 

penting menjadi acuan atau referensi adalah beberapa Naskah 

Akademik yang disusun secara terpisah mengenai kelembagaan 

metrologi nasional yang disiapkan oleh Komite  Standar Nasional 

Untuk Satuan Ukuran  (KSNUSU) dan Naskah Akdemik Penataan 

Peraturan Perundang-Undangan Kemetrologian Untuk Mendukung 

Daya Saing Nasional yang disiapkan  Pusat Penelitian Kalibrasi, 

Instrumentasi, dan  Metrologi, Lembaga Ilmu Pengetahuan 

Indonesia (LIPI) (2007), dan Usulan Perubahan Undang-Undang No. 

2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal dan Rancangan Undang-

Undang tentang Kemetrologian.) Pusat Penelitian Kalibrasi, 

Instrumentasi, dan  Metrologi Lembaga Ilmu Pengetahuan 

Indonesia (LIPI,(2009). Sepatutnya pula kami menyampaikan 

ucapan terima kasih kepada kedua lembaga tersebut beserta 

bp
hn



3 

 

Anggota Tim yang terlibat di dalamnya. Kami menyampaikan pula 

ucapan terima kasih kepada para nara sumber serta peserta 

diskusi kelompok yang dilkasakan di Yogyakarta.   

 Naskah Akademik ini belum dilengkapi dengan Lampiran 

dalam bentuk Rancangan Undang-Undang tentang Kemetrologian, 

karena penyusunan RUU tentang Kemetrologian akan menjadi 

kegiatan terpisah dalam bentuk penyusunan Naskah Rancangan 

Undang-Undang tentang Kemetrologian. 

 Dengan segala kekurangannya, kiranya Naskah Akademik 

Rancangan Undang-Undang tentang Kemetrologian ini dapat 

memberikan kontribusi bagi program pemerintah dalam 

pembentukan Undang-Undang tentang Kemetrologian. Kiranya 

keberadaan dari Naskah Akademik ini dapat mendorong 

Pemerintah Dan DPR untuk mempertimbangkan pencantuman 

RUU tentang Kemetrologian dalam Program Legisnasional Tahun 

2014-2019 dan menjadi prioritas untuk Tahun 2015. 

 

 

Jakarta, Desember 2013 

Ketua Tim 

 

 

Dr. Innosentius Samsul, SH. MH 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Peradaban manusia di bidang kemetrologian  

(pengukuran) jauh lebih dulu daripada menghitung.  

Kebutuhan terhadap alat ukur semakin berkembang sejalan 

dengan perkembangan kebutuhan hidup manusia itu sendiri. 

Kegiatan kemetrologian memegang peranan penting  

melindungi kepentingan negara, keselamatan, keamanan dan 

kesehatan warga negara serta perlindungan flora fauna dan 

lingkungan hidup. Di sisi lain kegiatan kemetrologian juga 

merupakan fondasi untuk membangun daya saing nasional, 

yang diperlukan untuk memajukan kesejahteraan umum. 

Dengan demikian, kegiatan kemetrologian dapat menjadi 

instrumen tugas negara yang diamanatkan dalam Pembukaan 

UUD 1945: "melindungi segenap bangsa Indonesia dan 

seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan 

kesejahteraan umum".   

Keberanekaragaman kebutuhan manusia atas 

pengukuran, mengakibatkan metrologi berkembang menjadi 3 

(tiga) kategori : metrologi industri, metrologi legal dan 

metrologi ilmiah. Klasifikasi ini di tingkat internasional mulai 
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diperkenalkan di masyarakat Eropa melalui European 

Collaboration in Measurement Standards (EUROMET, 

kemudian menjadi EURAMET). 

Metrologi industri, ditujukan untuk memberikan 

kepastian akurasi peralatan yang digunakan di dalam porses 

perencanaan, proses produksi dan proses pengujian 

karakteristik produk industri sedemikian hingga mutu 

produknya dapat diterima secara internasional. Metrologi 

legal yang dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 

1981 ditujukan untuk memastikan kebenaran pengukuran 

dan kepastian hukum pengukuran dalam kegiatan-kegiatan 

yang terkait dengan keadilan transaksi, kesehatan 

masyarakat, perlindungan lingkungan, dan keselamatan. 

Kedua kegiatan ini pada dasarnya harus dapat diakui 

kebenaran dan kesetaraannya secara internasional. Untuk 

mencapai hal tersebut lahirlah kategori Metrologi Ilmiah, yang 

berkaitan dengan pengembangan ilmu metrologi dan standar-

standar pengukuran yang kebenaran dan kesetaraannya 

dapat diterima secara internasional. Kategorisasi kegiatan 

kemetrologian yang diperkenalkan oleh EURAMET ini 

kemudian diterima secara internasional dalam 

pengelompokan aplikasi sistem metrologi. 
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Dalam konteks globalisasi, pemerintah Republik 

Indonesia telah meratifikasi the Agreement on Establishing 

World Trade Organization (WTO) melalui UU No.7 Tahun 1994. 

Ini berarti,  pemerintah RI berkewajiban menerima seluruh 

kesepakatan internasional dalam kerangka WTO. Salah satu 

perjanjian dalam kerangka WTO tersebut adalah kesepakatan 

yang berkaitan dengan World Trade Organization Agreement 

on Technical Barrier to Trade (WTO-TBT).  

Setiap negara menghendaki agar produk nasionalnya, 

baik berupa barang maupun jasa dapat menjadi komoditas 

internasional yang dapat bergerak bebas dan dapat diterima 

di seluruh dunia. Di sisi lain, setiap negara juga menghendaki 

agar pasar domestiknya tidak dibanjiri oleh barang maupun 

jasa yang dapat merugikan kepentingan nasionalnya. WTO-

TBT merupakan kesepakatan oleh semua negara anggota 

WTO dengan tujuan menjaga keadilan pasar internasional. 

Oleh karena itu di dalam kerangka WTO-TBT, setiap negara 

diberi kewenangan untuk menetapkan regulasi teknis untuk 

melindungi pasar domestiknya; regulasi ini harus bersifat 

transparan bagi seluruh negara anggota lainnya dan sejauh 

mungkin harus didasarkan pada standar (dokumen) 

internasional yang ditetapkan oleh organisasi standardisasi 

internasional.  
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Berdasarkan ketentuan tersebut,  negara-negara lain 

yang bermaksud untuk menjual produk dan jasanya ke 

negara lain dapat melakukan berbagai usaha yang diperlukan 

untuk dapat memenuhi regulasi teknis negara tujuan 

ekspornya. Kesesuaian terhadap persyaratan di dalam 

standar internasional yang diadopsi oleh regulasi teknis suatu 

negara hanya dapat diterima bila pernyataan kesesuaian 

tersebut diberikan oleh lembaga penilai kesesuaian yang 

kompeten. Dalam hal ini, diperlukan acuan pengukuran yang 

sama antara pihak-pihak yang bertransaksi untuk dapat 

menciptakan kepercayaan terhadap hasil-hasil penilaian 

kesesuaian. Infrastruktur dasar untuk menjamin kebenaran, 

kehandalan dan ketertelusuran hasil pengukuran ke Sistem 

Internasional Satuan (SI) inilah yang dalam dunia 

internasional dikenal sebagai infrastruktur metrologi. 

Menurut International Vocabulary of Basic and General Terms 

in Metrology (VIM), metrologi adalah kegiatan yang mencakup 

semua aktivitas yang diperlukan untuk dapat melakukan 

pengukuran yang benar, tertelusur dan diakui kebenarannya 

dalam tingkat nasional, regional maupun internasional, 

sedemikian hingga dapat menciptakan rasa saling percaya di 

antara pihak-pihak yang melakukan atau berkepentingan 

dengan pengukuran. Rasa saling percaya inilah yang 
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kemudian menciptakan kohesi sosial dalam masyarakat serta 

turut memfasilitasi transaksi-transaksi dalam percaturan 

pasar global. Dalam kehidupan sehari-hari, manusia tidak 

dapat dilepaskan dari kegiatan mengukur, mulai dari 

melakukan pengukuran sederhana sampai ke pengukuran 

yang memerlukan teknologi tinggi. 

Penyelenggaraan metrologi di Indonesia didasarkan pada 

Undang-Undang No. 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal.   

Undang-Undang ini menggantikan peraturan warisan 

pemerintahan kolonial Hindia Belanda, yaitu  ordonnantie 

1949 Staatsblad Nomor 175.  Undang-Undang No. 2 Tahun 

1981 dilengkapi dengan beberapa peraturan pelaksanaan 

yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1989 tentang 

Standar Nasional Untuk Satuan Ukuran dan   Peraturan 

Pemerintah No. 102 Tahun 2000 tentang Standar Nasional 

yang menggantikan PP No. 15 Tahun 1991 tentang Standar 

Nasional, Peraturan Pemerintah  No. 10 Tahun 1987 Tentang 

Satuan Turunan, Satuan Tambahan dan Satuan Lain yang 

Berlaku  dan  PP No. 120 Tahun 2001 Tentang Satuan Uk 

uran, PP No. 2/1985 tentang Wajib Dan Pembebasan untuk 

Tera dan Tera Ulang Bagi Alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan 

Perlengkapannya (UTTP). Selain  itu terdapat Keputusan 

Presiden, yaitu Keputusan Presiden No. 79 Tahun 2001 

bp
hn



12 

 

tentang Komite Standar Nasional Untuk Satuan Ukuran, dan  

Peraturan Presiden No. 3 Tahun 2013 tentang Perubahan 

Ketujuh Atas Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 

tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi, Kewenangan, 

Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah 

Non Kementerian. 

Di samping secara peraturan yang bersifat sebagai 

peraturan pelaksanaan Undang-Undang No. 2 Tahun 1981, 

terdapat pula peraturan perundang-undangan yang bersifat 

horisontal terkait yang lahir sebelum atau  setelah Undang-

Undang No. 2 Tahun 1981, Undang-Undang No. 36 Tahun 

1999 tentang Telekomunikasi, Undang-Undang No. 32 Tahun 

2004 tentang Pemerintahan Daerah, UU No. 8 Tahun 1999 

Tentang Perlindungan Konsumen,  UU No. 10 Tahun Tahun 

1961 Tentang Barang,  UU No. 2 Tahun 1966 Tentang 

Higiene,  UU No. 3 Tahun 1982 Tentang Wajib Daftar 

Perusahaan,  UU No. 3 Tahun 1984 Tentang Perindustrian, 

UU No.  30  Tahun 2009  Tentang Ketenagalistrikan,   UU No. 

36 tentang 2009  Tentang Kesehatan,  UU No.   Tahun 1994 

Tentang Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan 

Dunia, UU No. 9 Tahun 1995 Tentang Usaha Kecil,  UU No. 

32 Tahun 2009  Tentang Perlindungan dan Pengelolaan 

Lingkungan Hidup,  UU No. 10 Tahun 1998 Tentang 
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Perubahan atas UU No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan,  

UU No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan,  UU No. 32 

Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah  

Setelah lebih dari 30 tahun pemberlakukan Undang-

Undang No. 2 Tahun 1981, terdapat banyak perubahan dan 

perkembangan, baik di bidang hukum, maupun 

permasalahan dan kebutuhan masyarakat yang terkait 

dengan pengukuran. Oleh karena itu,  Undang-Undang No. 2 

Tahun 1981 dan berbagai peraturan perlaksanaannya sudah 

tidak sesuai lagi dengan perkembangan bidang kemetrologian 

dan kebutuhan penyelenggaraan meterologi. Ketidak sesuaian 

ini, membawa permasalahan bagi penyelenggaraan 

pemerintahan dan pembangunan, baik dalam perspektif 

nasional, maupun global. 

Beberapa persoalan yang muncul dalam 

penyelenggaraan kemetrologian adalah tumpang tindih 

kewenangan yang tertuang dalam berbagai peraturan 

perundang-undangan yang terkait dengan metrologi legal, 

karena kewenangan pengukuran  tidak saja berada pada satu 

institusi atau pada Direktorat Metrologi Legal, tetapi juga  

berada pada masing-masing instansi teknis, seperti 

telekomunikasi, kesehatan, energi dan sumber daya mineral. 

Di samping itu terjadi disharmonisasi peraturan perundang-
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undangan, antara lain terkait dengan  Keputusan Presiden 

Nomor 13 Tahun 1997 tentang Badan Standarisasi Nasional. 

Menghadapi persioalan tersebut, perlu melakukan  

penyempurnaan terhadap Undang No. 2 Tahun 1981. Dengan 

penyempurnaan ini diharapkan Undang-Undang baru dapat 

mendakomodasi dan menampung dan sekaligus memberikan 

solusi terhadap permasalahan bangsa dan masyarakat yang 

dihadapi. 

Untuk dapat melahirkan suatu Undang-Undang yang 

dapat memberikan solusi   terhadap permasalahan dan 

kebutuhan masyarakat, maka perlu dilakukan melalui tahap 

penyusunan suatu Naskah Akademik Rancangan Undang-

Undang tentang Kemetrologian sesuai dengan  ketentuan  

Pasal 43 dan Pasal 44Pasal Undang-Undang No. 12 Tahun 

2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.  

Pasal 43 ayat (2) menyatakan bahwa  Rancangan Undang-

Undang yang berasal dari DPR, Presiden, atau DPD harus 

disertai Naskah Akademik. Ketentuan Pasal 43 ayat (2) 

dikecualikan untuk  Rancangan Undang-Undang mengenai 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; penetapan 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang menjadi 

Undang-Undang; atau pencabutan Undang-Undang atau 
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pencabutan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 

(Pasal 43 ayat (3). 

B. Pertanyaan Penelitian   

Berdasarkan permasalahan di atas, maka pertanyaan 

penelitian yang terkait dengan penyusunan Naskah Akademik 

Pembentukan Undang-Undang tentang Kemetrologian  ini 

adalah: 

Pertama, Bagaimana perkembangan teori, pemikiran dan 

praktek penyelenggaraan kemetrologian pada saat ini? 

Kedua, Bagaiaman kondisi dan perkembangan, serta 

hubungan antara peraturan perundang-undangan bidang 

kemetroligian dengan peraturan perundang-undangan 

lainnya yang terkait? 

Ketiga, Bagaimana konstruksi argumentasi filosofis, 

sosiologis, dan yuridis dari pembentukan Undang-Undang 

baru di bidang Kemetrologian?? 

Keempat, Bagaimana jangkauan dan ruang lingkup materi 

muatan dari Undang-Undang tentang Kemetrologian yang 

baru? 

C. Tujuan dan Kegunaan  

 Naskah Akademik merupakan suatu hasil dari  kegiatan 

pengkajian atau penelitian ilmiah, baik penelitian hukum, 

maupun penelitian lainnya.   Oleh karena itu,  Naskah 
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Akademik Rancangan Undang-Undang ini bertujuan untuk 

menemukan jawaban terhadap beberapa pertanyaan 

substantif dan  teknis pembentukan Undang-Undang tentang 

Kemetrologian.  

Berdasarkan pertanyaan-pertanyaan penelitian yang 

telah dikemukan di atas, maka tujuan dari penyusunan 

Naskah Akademik adalah untuk:  

1. Mengetahui dan menggambarkan atau menguraikan 

kemajuan dan perkembangan terbaru dan 

kecenderungan di masa depan di bidang  kemetrologian. 

2. Mengetahui dan menguraikan  kondisi pengaturan 

bidang kemetrologian yang ada pada saat sekarang dan 

kebutuhan hukum yang harus  diatur untuk di masa-

masa yang akan datang, sehingga mengakomodasi 

perbagai perkembangan di bidang kemetrologian. 

3. Menemukan kontruksi argumentasi filosofis, sosiologis, 

dan yuridis pembentukan Undang-Undang tentang 

Kemetrologian ? 

4. Merumuskan jangkauan pengaturan serta  ruang lingkup 

materi muatan Undang-Undang tentang Kemetrologian  

yang akan dibentuk. 

Maksud disusunnya naskah akademik peraturan 

perundang-undangan ini adalah sebagai landasan ilmiah 
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dalam penyusunan perubahan terhadap UU No. 2 Tahun 

1981 agar visi dan misi Undang-Undang tentang 

Kemetrologian yang  baru dapat lebih meningkatkan 

pelayanan dan melindungi kepentingan masyarakat, 

memberikan kepastian hukum bagi dunia industri, 

perdagangan dan investasi dalam menghadapi perkembangan 

perekonomian dunia pada masa mendatang.   

Adapun kegunaan penyusunan naskah akademik RUU 

Tentang Kemetrologian  ini adalah sebagai acuan atau 

referensi penyusunan dan pembahasan Rancangan UU 

Tentang Kemetrologian.  

D. Metodologi 

Naskah Akademik adalah naskah hasil   penelitian  atau 

pengkajian hukum dan penelitian lainnya terhadap suatu 

masalah tertentu  yang dapat dipertanggungjawabkan secara 

ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam suatu  

Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Daerah 

Provinsi, Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota, 

sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum 

masyarakat. 

Lampiran I Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan memberikan 
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penjelasan bahwa metode penelitian yang dapat digunakan 

untuk  penyusunan Naskah Akademik adalah penelitian  

yuridis normatif dan yuridis empiris (sosio-legal).  

Penyusunan Naskah Akademik RUU tentang Metrologi 

Legal menggunakan penelitian yuridis normatif dalam arti 

obyek yang diteliti adalah norma-norma dalam Undang-

Undang No. 2 Tahun 1981 serta peraturan pelaksanaan dan 

peraturan perundang-undangan terkait.  Naskah Akademik 

ini menggambarkan pula perkembangan pemikiran, teori, 

serta permasalahan empiris dalam penyelenggaraan metrologi 

legal. Namun, pemikiran dan permasalahan-permasalahan 

tersebut tetap mengacu kepada data sekunder dalam bentuk 

laporan-laporan penelitian sebelumnya, bahkan terdapat 

dokumen Naskah Akademik yang pernah disusun 

sebelumnya,1 serta berbagai literatur yang terkait dengan 

kemetrologian. Dengan demikian, metode pengumpulan data 

untuk penyusunan Naskah Akademik ini lebih banyak 

melakukan studi kepustakaan, diskusi  di antara anggota 

team yang diselenggarakan secara rutin di Kantor Badan 

Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Kementerian Hukum dan 

                                                 
1 Naskah Akademik Lembaga Metrologi Nasional di Indonesia   yang 

disusunan oleh Komite Standar  Nasional Untuk Ukuran  tanpa tahun,  Naskah 

Akademik Penataan Peraturan Perundang-Undangan Kemetrologian Untuk 

Mendukung  Daya Saing Nasional yang dihasilkan oleh  Pusat Penelitian 

Kalibrasi, Instrumentasi,  dan  Metrologi, LIPI pada tahun 2007. 
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Hak Asasi Manusia, serta diskusi publik yang 

diselenggarakan di Yogyakarta pada tanggal 30 Agustus 2013. 

Melalui diskusi publik ini, team mendapatkan masukan 

mengenai masalah-masalah yang perlu disempurnakan dalam 

RUU tentang Kemetrologian. Naskah Akademik RUU tentang 

Perubahan terhadap Undang-Undang No. 2 Tahun 1981 ini 

disusun dengan menggunakan berbagai referensi,  termasuk 

beberapa dokumen Naskah Akademik yang telah disusun 

sebelumnya. Oleh karena itu, Naskah Akademik ini dapat 

dikatakan sebagai penyempurnaan terhadap  beberapa 

Naskah Akademik sebelumnya. Ada beberapa Naskah 

Akademik yang pernah disusun antara lain Naskah Usulan 

Perubahan  Undang-Undang No. 2 Tahun 1981 dan 

Rancangan Undang-Undang tentang Metrologi yang disiapkan 

oleh KIM LIPI pada tahun 2009. Kedua, Naskah Akademik 

Kelembagaan Metrologi Nasional Indonesia 

Adapun langkah-langkah serta alur pikir penyusunan 

Naskah Akademik tentang RUU Kemetrologian ini adalah 

melalui kegiatan-kekgiatan berikut: 

Pertama,    Studi literatur/kepustakaan terhadap berbagai 

hasil penelitian dan kajian, bahkan beberapa naskah 

akademik yang telah dihasilkan sebelumnya.       
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Kedua,    melakukan diskusi publik dalam rangka 

mendapakan gambaran permasalahan dalam praktek yang 

diselenggarakan di Yogyakarta pada tanggal 30 Agustus 2013.  

Ketiga, merumuskan draft  Naskah Akademik. 

 Adapun kerangka penulisan naskah akademik ini  

disusun berdasarkan logika input-proses-output, yang dapat 

dijelaskan sebagai berikut (Kerangka penulisan disajikan 

pada gambar (1): 

 Input : Gambaran Teoritis, Praktek Penyelenggaraan 

Kemetrologian, serta perkembangan 

kebutuhan dan permasalahan dalam praktek 

penyelenggaraan kemetrologian nasional.  

 Proses : Review /Analisis terhadap penyelenggaraan 

kemetrologian nasional , serta Analisis dan 

Evaluasi  terhadap  Peraturan perundang-

undangan terkait kemetrologian nasional.  

 Output : Rumusan Urgensi, Argumentasi Filosofis, 

Sosiologis, Yuridis serta Jangkauan     dan 

Ruang Lingkup Materi RUU  tentang 

Kemetrologian. 
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Gambar Metode Dan  Kerangka Analisis  Penulisan 

Naskah Akademik Kemetrologian 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

Input 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

Proses/ Analisis 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

Output 

Evaluasi 

penyelenggara

an 

kemetrologian 

nasional  

 

Pendahuluan 

Urgensi dan 

Argumentasi 

Filosofis, 

Sosiologis, dan 

Yuridis  RUU 

tentang Perubahan 

terhadap Undang-

Undang No. 2 

Tahun 1981 

Perkembangan 

pemikiran 

tentang sistem 

kemetrologian 

 

Evaluasi dan Analisis 

Peraturan 

kementrologian 

Jangkauan 

Pengaturan dan 

Ruang Lingkup 

Materi RUU 

Tentang Perubahan 

terhadap Undang-

Undang No. 2 Tahun 

1981  

Kajian Teoritis 

dan Empiris 

implementasi 

kemetrologian 

nasional 
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E.  Sistematika 

Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang 

Kemetrologian terdiri dari 6 (enam) bab, yaitu:  

 

Bab I :  Pendahuluan 

Menjelaskan latar belakang pentingnya penyusunan 

naskah akademik dan penyusunan draft RUU tentang 

Kemetrologian , masalah-masalah yang menjadi fokus 

pembahasan dalam Naskah Akademik, rumusan maksud 

dan tujuan penyusunan Naskah Akademik, dan 

sistematika Naskah Akademik. 

 

Bab II : Kajian Teoritis dan Penyelenggaraan 

Kemetrologian di Indonesia 

 Bab ini menguraikan sejarah dan 

perkembangan tentang kemetroligian, baik menyangkut 

pengertian, maupun jenis-jenis yang berkembang, 

kelembagaan dan infrastruktur metrologi baik global 

maupun nasional, serta praktek penyelenggaraan 

metrologi di Indonesia, termasuk aspek pengawasan. 

Sebagai dasar bagi penyusunan argumentasi sosiologis, 
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maka dalam  bab ini diuraikan pula permasalahan-

permasalan dalam praktek, baik dari aspek 

kelembagaan, maupun dari kepentingan para pemangku 

kepentingan, seperti dunia industri, pemerintah sendiri 

baik pusat  maupun daerah serta konsumen. Bab II akan 

ditutup dengan analisis terhadap implikasi dari 

penerapan sistem baru dalam penyelenggaraan 

kemetrologian antara lain terhadap sumber daya 

manusia yang dibutuhkan, terhadap keuangan, serta 

infrastruktur, serta sistem pendidikan dan pelatihan. 

 

Bab III:   Analisa dan Evaluasi Peraturan perundang-

undangan Terkait Kemetroligian 

Substansi analisis dan evaluasi hukum, serta 

urgensi pembentukan  hukum baru di bidang metrologi 

legal  dimaksudkan untuk memberikan gambaran  

mengenai kerangka hukum bidang kemetrologian pada 

saat ini yang dijelaskan secara deskriptis serta analisis 

harmonisasi secara vertikal dan horisontal berdasarkan 

prinsip hierarkhi peratutran perundang-undangan yang 

tertuang dalam Pasal 72 dan Pasal 83 Undang-Undang 

                                                 
2 Rumusan Pasal 7 Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 adalah sebagai 

berikut: 
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No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan 

Perundang-Undangan. Untuk itu  bab tentang analisa 

dan evaluasi hukum ini memuat 2 (dua)   bagian penting, 

yaitu: pertama mengenai gambaran umum peraturan 

perundang-undangan (regulasi) di bidang metrologi legal.  

Kedua,  tentang keterkaitan RUU tentang Metrologi Legal 

dengan  UU lainnya. 

Bab IV:  Argumentasi Filosofis, Sosiologis, dan Yuridis. 

Undang-Undang No. 12  Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan 

mensyaratkan pembentukan setiap Undang-Undang 

perlu didasarkan pada tiga argumentasi yaitu 

argumentasi fiolosofis, sosiologis, dan yuridis. Oleh 

karena itu, salah satu substansi yang harus terdapat 

dalam setiap Naskah Akademis  adalah ketiga 

argumentasi tersebut. Secara metodologis, rumusan 

argumentasi fiolosofis, sosiologis, dan yuridis merupakan 

abstraksi dari materi-materi yang telah diuraikan dalam 

pendahuluan, kajian teoritis dan konstataring empiris 

penyelenggaraan bidang kemetrologian k di Indonesia, 

serta hasil analisa dan evaluasi kerangka regulasi yang 

ada di bidang kemetroligian.  

                                                                                                                                      
3 Rumusan Pasal 8 Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 adalah sebagai 

berikut:  
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Bab V:  Arah dan Ruang Lingkup Materi Muatan RUU 

tentang Kemetrologian 

Setelah melakukan analisis teoritis dan praktek 

kebijakan penanganan konflik di Indonesia, termasuk 

analisa dan evaluasi terhadap kerangka regulasi yang 

ada, maka naskah akademik ini sampai pada perumusan 

mengenai arah dan materi apa saja yang perlu diatur 

dalam RUU Kemetrologian. Dalam kaitannya dengan 

ruang lingkup misalnya  judul menjadi RUU 

Kemetrologian. Arah pengaturan ini diperlukan agar jelas 

hubungannya dengan peraturan perundang-undangan 

lain yang terkait dan tidak terjadi konflik materi muatan. 

Sedangkan rumusan materi muatan untuk memberikan 

gambaran pengaturan yang komprehensif dan menjamin 

kepastian hukum dan perlindungan kepentingan 

berbagai stakeholders dalam penyelenggaraan 

kemetrologian. 

Bab VI: Penutup 

Memuat kesimpulan yang tentunya mempertegas  

pentingnya RUU tentang Kemetrologian. Sedangkan 

rekomendasi memuat  langkah-langkah stategis yang 
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perlu dilakukan dalam rangka mendorong terbentuknya 

RUU Kemetrologian. 

F.  Tim Penyusun 

Ketua :   Dr. Innosentius Samsul, SH. MH. 

Sekretaris :   Deny Rahmansyah, SH.  

Anggota    :    1.  Prof.Dr. Hermawan Kresno Dipojono  

2. Sularsi, SH. (YLKI) 

3. Dr.Grufron Zaid,M,Sc 

4. Priyo Syamsul Nugraha 

5. Dodi Murtiwidigjo 

6. Rahendrojati, SH.,M.Si 

7. Danang Risdiarto, SE 

Sekretariat:     1.  M. Ilham F. Putuhena, SH. MH. 

 2.  Indra Hendrawan , SH. 
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BAB II 

KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS 

PENYELENGGARAAN METROLOGI 

 

 

A. METROLOGI 

1. Pengertian 

Metrologi adalah sebuah cabang ilmu pengetahuan yang 

berhubungan dengan pengukuran. Metrologi mencakup 

semua aspek teoritis dan praktis dari pengukuran.  

Salah satu contoh aplikasi metrologi yang tercatat dalam 

sejarah adalah sebagai berikut: 

Barangsiapa lalai atau lupa mengalibrasi standar satuan 

panjang setiap bulan purnama diancam dengan hukuman 

mati. Itulah resiko yang dihadapi oleh arsitek resmi kerajaan 

yang bertanggungjawab atas pembangunan kuil-kuil dan 

piramid-piramid Firaun pada jaman Mesir kuno, 3000 tahun 

sebelum Masehi. Satuan cubit resmi yang pertama 

dinyatakan sebagai panjang lengan Firaun yang berkuasa, 

dari siku hingga ke ujung jari tengah yang diluruskan, 

ditambah lebar tangannya. Hasil pengukuran asli direkam 
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dengan cara ditatah pada granit hitam. Standar ukuran ini 

kemudian diperbanyak menggunakan granit atau kayu dan 

dibagi-bagikan kepada para pekerja, dan para arsitek 

bertanggungjawab untuk memeliharanya. 

Demikianlah salah satu contoh pengukuran presisi yang 

terekam dalam sejarah. Walaupun kisah di atas terjadi di 

suatu masa dan tempat yang jauh, pentingnya pengukuran 

sudah disadari umat manusia pada umumnya. Sejarah 

pengukuran yang sedikit lebih mutakhir adalah pencanangan 

Sistem Metrik di Paris tahun 1799, dengan ditetapkannya dua 

buah benda standar terbuat dari platinum: satu mewakili 

meter, dan satu lagi mewakili kilogram, sebagai 'nenek 

moyang' Sistem Internasional Satuan yang kita kenal 

sekarang, atau disingkat SI. 

Memang, biaya untuk melakukan pengukuran cukup 

besar, namun manfaatnya lebih besar lagi. Dengan demikian, 

metrologi telah menjadi bagian dari hidup kita sehari-hari 

yang sangat alamiah dan vital. Komoditas seperti sembako 

atau bahan bangunan diperjualbelikan berdasarkan berat 

atau ukuran; air ledeng, listrik dan gas harus diukur, dan 

semua hal ini mempengaruhi kehidupan pribadi kita. Kadar 

zat aktif dalam obat-obatan, pengukuran sampel darah, dan 

keefektifan laser yang digunakan untuk pembedahan harus 
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diukur dengan teliti agar kesehatan dan keselamatan pasien 

terjamin. Hampir segala sesuatu kita nyatakan dalam 

ukuran: suhu udara, tinggi badan, nilai kalori makanan, 

berat paket kiriman, tekanan udara ban kendaraan, dan 

seterusnya. Hampir tidak mungkin kita berbicara tanpa 

menggunakan kata-kata yang berkaitan dengan timbangan 

atau ukuran.  

Kemudian, ada perdagangan, kegiatan ekonomi dan 

peraturan-peraturan yang sangat bergantung pada timbangan 

dan ukuran. Seorang pilot pesawat terbang harus mengamati 

dengan cermat ketinggian pesawat, arah, penggunaan bahan 

bakar dan kecepatan; pengawas obat-obatan dan makanan 

mengukur kandungan bakteri dan zat beracun; perusahaan 

membeli bahan baku berdasarkan timbangan dan ukuran, 

dan menyatakan produknya dalam satuan yang serupa. 

Umumnya setiap proses dipantau berdasarkan pengukuran, 

dan setiap penyimpangan akan ketahuan dari hasil 

pengukuran tersebut. Pengukuran sistematis dengan tingkat 

ketidakpastian yang terukur merupakan landasan 

pengendalian mutu di industri; pada industri modern biaya 

untuk melakukan pengukuran memakan porsi 10% hingga 

15% dari ongkos produksi.  
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Ilmu pengetahuan sangat bergantung pada pengukuran. 

Para geolog mengukur kekuatan gelombang kejut ketika 

terjadi gempa bumi; para astronom dengan seksama 

mengukur cahaya lemah yang dipancarkan sebuah bintang 

untuk mengetahui umurnya; para fisikawan yang 

mempelajari partikel elementer harus melakukan pengukuran 

waktu dalam orde sepersejuta sekon untuk memastikan 

adanya partikel yang amat sangat kecil. Ketersediaan alat 

ukur dan kemampuan menggunakannya sangatlah esensial 

bagi para ilmuwan untuk merekam hasil penelitian mereka 

secara objektif. Maka, ilmu pengukuran, atau Metrologi, bisa 

jadi adalah ilmu yang tertua di dunia dan pengetahuan 

tentang penggunaannya adalah syarat mutlak dalam segala 

profesi yang berbasis ilmu pengetahuan. 

Metrologi adalah bagian penting dalam penelitian ilmiah, 

dan sebaliknya penelitian ilmiah menjadi basis 

pengembangan metrologi itu sendiri. Metrologi berkembang 

sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan secara 

umum. Karena itu, agar metrologi dapat selalu mendukung 

industri dan kegiatan penelitian, ilmu metrologi itu sendiri 

harus terus-menerus dikembangkan untuk mengimbangi 

perkembangan teknologi yang digunakan di industri. 

Demikian juga pengembangan metrologi legal harus terus 
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dilakukan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang juga 

terus berkembang. Hanya dengan penelitian dan 

pengembangan yang terus-menerus, metrologi tetap menjadi 

relevan dan berguna bagi kehidupan umat manusia. 

2. Kegiatan Kemetrologian  

Sesuai dengan perkembangan organisasi-organisasi 

internasional dan regional yang mengembangkan kerjasama 

kegiatan kemetrologian di tingkat internasional dan regional 

yang dapat dikelompokkan sebagai kerjasama pengelolaan 

standar pengukuran nasional yang diorganisasikan oleh 

BIPM, kerjasama harmonisasi regulasi metrologi legal oleh 

OIML dan kerjasama harmonisasi kompetensi laboratorium 

kalibrasi melalui akreditasi sebagai salah satu lingkup 

kerjasama ILAC, maka penjelasan tentang lingkup kegiatan 

berikut ini disusun berdasarkan lingkup kegiatan organisasi-

organisasi internasional tersebut. Lingkup kegiatan 

kemetrologian dapat dibagi dalam 3 (tiga) kelompok yaitu 

metrologi legal metrologi industri dan metrologi ilmiah.  
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Gambar 2.1 Pembagian metrologi menjadi tiga kelompok utama: 

metrologi ilmiah, metrologi industri dan metrologi legal 

 

a. Metrologi Legal 

Metrologi legal mencakup semua kegiatan yang terkait 

dengan pelaksanaan persyaratan legal mengenai 

pengukuran, satuan pengukuran, alat ukur dan metode 

pengukuran. Kegiatan ini dilakukan oleh atau atas nama 

otoritas pemerintah untuk menjamin tingkat kredibilitas 

hasil pengukuran yang layak pada area yang diwajibkan 

oleh pemerintah. Metrologi legal bukanlah sebuah disiplin di 

dalam metrologi, melainkan aplikasi ilmu kemetrologian 

untuk memperoleh ketertelusuran dan acuan yang tepat dan 

dapat berlaku untuk setiap besaran yang tercakup dalam 

kegiatan kemetrologian. 
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Metrologi legal tidak hanya berlaku bagi pelaku 

perdagangan, tetapi juga ditujukan untuk perlindungan 

setiap warga negara dan masyarakat secara keseluruhan, 

misalnya penegakan hukum, kesehatan, keselamatan dan 

perlindungan lingkungan hidup. Pemerintah harus 

memberikan perhatian khusus pada hasil pengukuran 

khususnya bila terdapat potensi konflik kepentingan 

terhadap hasil pengukuran terebut, sehingga memerlukan 

intervensi wasit yang tidak memihak. Metrologi legal 

khususnya diperlukan bila kekuatan pasar tidak cukup 

terorganisir atau tidak cukup kompeten atau tidak 

seimbang. Metrologi legal   umumnya   mencakup   

pengaturan   berkaitan   dengan satuan pengukuran,   hasil 

pengukuran (misalnya barang dalam  keadaan  terbungkus)  

dan terhadap alat  ukur.  

Pengaturan tersebut meliputi kewajiban hukum 

berkaitan dengan hasil pengukuran dan alat ukur, dan juga 

pengendalian legal yang dilakukan oleh atau atas nama 

pemerintah.  

Membeli   atau   menjual   barang   dan   jasa   

seringkali   mencakup   penimbangan   atau pengukuran 

kuantitas dan/atau mutu produk, dan juga produk dalam 

keadaan terbungkus yang menyatakan ukuran massa dan 
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volume, serta layanan pengukuran lain seperti waktu atau 

jarak. Tanggung jawab pemerintah juga mencakup 

peraturan perundang-undangan terkait dengan kesehatan, 

keselamatan, keamanan dan lingkungan. Meskipun fungsi-

fungsi ini pada umumnya tersebar di berbagai kewenangan 

pemerintah, dalam hal tertentu tercakup kesamaan bila 

peraturan perundang-undangan tersebut bergantung pada 

hasil pengukuran. Oleh karena itu proses pengukuran 

seharusnya menjadi perhatian peme-rintah. Kegiatan yang 

dilakukan oleh pemerintah adalah menetapkan peraturan 

per-undang-undangan, mengendalikan pengukuran melalui 

pengawasan pasar dan mengem-bangkan serta memelihara 

infrastruktur yang dapat mendukung akurasi pengukuran 

tersebut   (melalui   ketertelusuran)   yang   sangat   

mendasar   untuk   melengkapi   peran pemerintah.  

Karena tujuan akhir dari metrologi legal adalah untuk 

memberikan jaminan kebenaran dan kepastian hukum 

terhadap hasil pengukuran dengan pengaturan legal, 

kebutuhan dan persyaratan hasil pengukuran harus 

dipertimbangkan sebelum menetapkan persyaratan 

terhadap alat ukur.  

Metrologi legal dapat mencakup empat kegiatan utama:  

(1) Penetapan persyaratan legal;  
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(2) Pengendalian atau penilaian kesesuaian produk atau 

kegiatan yang tercakup dalam regulasi;  

(3) Pengawasan produk dan kegiatan yang tercakup di 

dalam regulasi; dan 

(4) Pendirian infrastruktur yang memadai untuk 

memastikan ketertelusuran dari peng-ukuran atau 

alat ukur yang tercakup di dalam regulasi. 

b. Metrologi Industri 

Telah dijelaskan bahwa metrologi legal diperlukan bila 

kekuatan pasar tidak cukup terorganisir atau tidak cukup 

kompeten atau tidak seimbang, sehingga pemerintah harus 

bertindak sebagai wasit untuk memastikan keadilan dalam 

kondisi-kondisi tersebut. Di dalam kehidupan berbangsa 

dan bernegara, tidak semua kegiatan mengukur 

memerlukan keterlibatan pemerintah secara langsung 

sebagai wasit yang harus menjamin keadilan dalam kegiatan 

pertukaran atau transaksi yang melibatkan pengukuran.  

Bagi produsen manufaktur, misalnya produksi suku 

cadang kendaraan bermotor, kegiatan kemetrologian lebih 

diperlukan dalam proses perancangan, produksi maupun 

pengujian dan inspeksinya untuk memastikan bahwa 

produknya memenuhi keinginan pasar, dalam arti cocok 

untuk dipasang menggantikan suku cadang aslinya, 
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sehingga produk tersebut dapat diterima oleh pasar dan 

memberikan keuntungan ekonomis bagi produsen tersebut.  

Di sisi lain, bagi produsen kendaraan bermotor yang 

membeli suku cadang dari pihak lain untuk dipasang pada 

produknya, kegiatan kemetrologian khususnya diperlukan 

untuk menguji atau menginspeksi suku cadang yang 

dibelinya sehingga terhindar dari resiko kerugian akibat 

suku cadang yang telah dibeli dalam jumlah besar sebagian 

besar tidak dapat dipasang dalam finalisasi produknya. 

Dapat dikatakan dalam contoh transaksi ini, kedua belah 

pihak memiliki kemampuan dan kompetensi yang seimbang 

untuk memasti-kan dapat memperoleh keuntungan ekonomi 

yang setimbang dengan investasi yang telah dilakukannya.   

Demikian   pula,   bagi   lembaga   penelitian,   kegiatan   

kemetrologian diperlukan dalam proses penelitian dan 

pembuatan prototipenya untuk memastikan bahwa produk 

penelitiannya dapat diterima atau dibeli oleh pasar, 

sedemikian hingga dalam kasus ini tidak diperlukan pula 

keterlibatan pemerintah secara langsung sebagai wasit   

yang   menjamin   keadilan   transaksi   antara   peneliti   

dengan   pembeli   produk penelitian. 

Secara teknis, kegiatan untuk memastikan 

ketertelusuran pengukuran ini dapat dilakukan oleh 
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pemerintah dan pihak swasta. Partisipasi pihak swasta 

sangat diperlukan, karena sejalan dengan perkembangan 

ilmu pengetahuan dan teknologi serta kebutuhan industri, 

cakupan besaran yang harus dapat dipastikan 

ketertelusurannya menjadi semakin banyak, dan 

perkembangan ini akan terus berjalan. Untuk memastikan 

bahwa pengukuran yang dilakukan memiliki tingkat 

kebenaran yang layak, pemerintah perlu untuk 

mengembang-kan sistem  pengakuan  kompetensi  terhadap  

pihak-pihak yang  melakukan   kegiatan kemetrologian,   

sehingga   transaksi-transaksi   yang   dilaksanakan   tanpa   

kehadiran pemerintah secara langsung sebagai wasit, tetap 

terjamin keadilan dan keterpercayaannya. 

c. Metrologi Ilmiah 

Kegiatan metrologi legal dan kegiatan kemetrologian 

lainnya pada dasarnya merupakan aplikasi dari metrologi, 

yang tujuan utamanya untuk mewujudkan kepercayaan 

terhadap hasil pengukuran melalui penciptaan rantai 

ketertelusuran ke acuan yang sama. Supaya setiap pihak di 

suatu negara dapat memiliki tingkat kepercayaan yang sama 

terhadap hasil pengukuran, tentunya diperlukan acuan 

pengukuran nasional yang dapat diakses oleh semua pihak 

yang berkepentingan dengan kegiatan kemetrologian. Lebih 
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jauh lagi, dalam konteks transaksi lintas negara, diperlukan 

standar pengukuran yang dapat diterima oleh semua 

negara, sedemikian hingga hasil-hasil pengukuran dari 

suatu negara dapat diterima dan dipercaya oleh negara-

negara lain. Untuk mewujudkan hal ini, diperlukan standar 

pengukuran yang bersifat universal dan dapat 

mengakomodasi perkembangan ilmu dan teknologi yang 

menggerakkan pasar. 

Dalam sejarahnya, sejak awal telah ditemukan adanya 

kesulitan untuk mewujudkan prototipe yang seragam, yang 

kemudian dapat dikelola oleh setiap negara sedemikian 

hingga setiap negara memiliki acuan yang sama. Kesulitan 

ini kemudian menggerakkan perubahan definisi standar 

pengukuran internasional, dari yang semula berupa 

prototipe internasional,   menjadi   definisi-definisi   

berdasarkan   tetapan   alamiah,   yang   dapat 

direalisasikan   oleh   negara   mana   pun.   Untuk   dapat   

menjamin   kesetaraan   standar pengukuran suatu negara 

dengan standar pengukuran negara lain, tentunya 

diperlukan lembaga yang diberi tanggung jawab untuk 

mengelola standar pengukuran nasional dan mengupayakan   

kesetaraan   standar   pengukuran   nasional   tersebut   
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dengan   standar pengukuran negara-negara lain dan nilai 

yang disepakati secara internasional. 

Ilmu pengukuran merupakan ilmu lintas disiplin yang 

dapat mengintegrasikan berbagai cabang ilmu, oleh karena 

itu untuk mendukung seluruh aspek kegiatan kemetrologian 

diperlukan pengembangan ilmu pengetahuan tentang 

pengukuran. Lebih jauh lagi, karena kebutuhan kegiatan 

kemetrologian mencakup lintas negara, diperlukan teori-

teori pengukuran yang koheren dan disepakati secara 

internasional sedemikian sehingga aplikasinya dalam 

berbagai bidang oleh berbagai negara yang saling 

bertransaksi dapat dipercaya satu sama lain. Teori-teori 

pengukuran yang kemudian disepakati oleh masyarakat 

metrologi internasional ini perlu selalu diikuti 

perkembangannya oleh setiap negara, dipahami, 

didiseminasikan dan kemudian diimplementasikan di 

berbagai sektor kehidupan sehingga sistem metrologi di 

negara tersebut dapat mencapai tujuannya. Dengan 

didasarkan pada penguasaan terhadap ilmu pengukuran 

inilah suatu bangsa dapat mengembangkan standar 

pengukuran nasionalnya yang setara dengan standar 

pengukuran negara lain, dan dengan penguasaan ilmu 

pengukuran yang lebih tinggi, pemerintah negara dapat 
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menetapkan persyaratan-persyaratan   teknis   yang   lebih   

tinggi   untuk   memproteksi   kepentingan negaranya. 

Institusi yang bertanggung jawab mengelola metrologi 

ilmiah dikenal sebagai National Metrology Institute (NMI) atau 

lembaga metrologi nasional (LMN). NMI atau LMN 

mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut: 

(1) Penyediaan dan pemeliharaan Standar Nasional 

Satuan Ukuran (SNSU) 

SNSU merupakan standar dengan ketelitian 

tertinggi (berapa pun nilai ketelitiannya) di tingkat 

nasional. Idealnya, sebagaimana disediakan di negara-

negara maju, SNSU adalah standar utama, yaitu 

standar yang mewujudkan satuan SI langsung menurut 

definisinya.  

Semua SNSU harus senantiasa dipelihara agar 

selalu siap digunakan sebagai acuan atau sumber 

ketertelusuran pengukuran tertinggi di sebuah Negara. 

Pemeliharaan menyangkut keamanan fisik standar dan 

kestabilan karakteristiknya. Keamanan fisik dijaga 

dengan menempatkan SNSU di laboratorium yang 

kondisi ruangannya (suhu, kelembaban, getaran, kadar 

debu, dsb.) memadai dan terkendali, serta perlakuan 

teknis rutin yang diperlukan seperti pembersihan dan 
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pemanasan. Karakteristik (fungsi, kemampuan ukur 

dan ketelitian) SNSU dipantau serta dimutakhirkan 

dengan cara pemeriksaan silang internal dan dengan 

dibandingkan terhadap SNSU negara lain dalam suatu 

program perbandingan antar laboratorium. 

(2) Diseminasi SNSU 

NMI atau LMN mendayagunakan SNSU yang 

diuraikan di atas dengan cara mendiseminasikan nilai-

nilainya ke standar-standar dengan ketelitian lebih 

rendah (di bawahnya) sampai ke peralatan ukur yang 

digunakan di lapangan. Secara umum, diseminasi itu 

dirangkai dalam struktur diagram ketertelusuran 

metrologis (metrological traceability chart) (Gambar 2.2.). 

Mekanisme formal untuk memastikan 

ketertelusuran itu terbangun adalah kalibrasi alat ukur 

oleh standar kerja/industri (working/industrial 

standard), kalibrasi standar kerja/industri oleh standar 

acuan (reference standard), demikian seterusnya sampai 

ke kalibrasi dengan kalibrator SNSU yang berada di 

puncak diagram. 
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Gambar 2.2. Diagram ketertelusuran metrologis 

 

Diseminasi SNSU melibatkan tidak hanya SNSU itu 

semata, melainkan juga peralatan ukur, komparator dan 

peralatan bantu. Selain itu, besaran ukur tidak hanya 

besaran-besaran dasar saja, melainkan juga (bahkan untuk 

sektor-sektor tertentu lebih banyak) besaran-besaran 

turunan. Tabel 2.1 menunjukkan kategori layanan kalibrasi 

menurut organisasi metrologi ilmiah tingkat regional Asia 

Pasifik (APMP – Asia Pacific Metrology Program). 

Definisi Satuan 

Standar Primer 

Standar Acuan 

Standar Kerja 

Standar Industri 

Pengukuran (end-user) 

SNSU - LMN 

Lab Kalibrasi 
 

Industri 
 

Negara Lain 

BIPM 

 
 
 

LMN 

SNSU 

Lab Kalibrasi 
 

Industri 
 

BIPM 

Alternatif 1 Alternatif 2 
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Diagram ketertelusuran itulah yang menjadi scientific 

basis bagi dukungan NMI atau LMN kepada masyarakat 

pelaku pengukuran di Indonesia, terutama kalangan 

industri, dalam bentuk layanan kalibrasi. Untuk 

kepentingan khusus, NMI atau LMN melakukan kalibrasi 

standar yang dijadikan artifak dalam uji banding antar 

laboratorium kalibrasi yang diakreditasi. Hasil kalibrasi 

dalam kegiatan ini merupakan nilai acuan (reference values) 

untuk mengevaluasi kompetensi teknis laboratorium sebagai 

bagian komplementer dari proses akreditasi yang 

membuktikan konsistensi laboratorium dalam kinerja 

rutinnya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 2.1. Kategori layanan menurut APMP 

 

Format diagram ketertelusuran dimaksud merupakan 

pendekatan tipikal dan tidak bersifat kaku. Bergantung 

1 MRQ Mass & Related Quantities 5 EM Electricity & Magnetism

1.1 mass 4.1 resistance, inductance & capacitance

1.2 volume & density 4.2 DC voltage & current

1.3 flow 4.3 AC voltage & current

1.4 pressure 4.4 radio frequency and wavelength

1.5 force & torque 4.5 power& energy

4.6 AC/DC high voltage & current

2 L Length

2.1 length 6 PR Photometry & Radiometry

2.2 angle 6.1 radiometry

2.3 surface 6.2 photometry

6.3 spectrophotometry

3 TF Time & Frequency 6.4 colorimetry

4 T Temperature 7 AUV Acoustics, Ultrasonic & Vibration

5.1 resistance thermometry 7.1 sound

5.2 thermocouple thermometry 7.2 vibration

5.3 liquid-in-glass thermometry

5.4 radiation thermometry

5.5 humidity
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pada jenis dan kondisinya, suatu alat ukur mungkin 

dikalibrasi in-house oleh standar kerja di laboratorium 

pengguna sendiri, atau oleh standar acuan di laboratorium 

kalibrasi luar, atau langsung ke SNSU di LMN. Hal ini 

berarti LMN melakukan kalibrasi tidak terbatas pada 

standar-standar milik laboratorium kalibrasi saja, tetapi 

juga peralatan ukur lapangan. 

Sebagai pengelola standar ukuran tertinggi di Indonesia, 

LMN harus memastikan bahwa  lingkup pelayanan kalibrasi 

yang dapat diberikannya (calibration and measurement 

capabilitiy, selanjutnya, disingkat CMC) dapat diandalkan 

oleh para pemangku kepentingan. Hal ini dilakukan melalui 

mekanisme akreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional 

(KAN). Dalam proses akreditasi tersebut, dilakukan asesmen 

atau peer review dengan asesor (technical reviewer) dari LMN 

negara lain yang telah disetujui terlebih dahulu oleh komite 

teknik terkait dalam Asia-Pacific Metrology Programme 

(APMP). Lebih jauh, CMC yang diakreditasi KAN tersebut 

diupayakan untuk mendapatkan pengakuan internasional 

melalui skema mutual recognition arrangement (MRA) yang 

dikelola organisasi metrology ilmiah internasional ( CIPM – 

Komite Internasional untuk takaran dan Ukuran). 

Pengakuan dimaksud selanjutnya dapat dilihat pada 
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Appendix C dari dokumen CIPM MRA yang dapat diunduh 

dari website BIPM (http:kcdb.bipm.org/AppendixC). 

Sesuai dengan diagram ketertelusuran di atas, 

laboratorium kalibrasi dan pengujian merupakan pengguna 

mayoritas dari layanan kalibrasi LMN, yang selanjutnya 

akan memberikan layanan kalibrasi untuk peralatan ukur 

yang digunakan di industri yang merupakan merupakan 

bagian strategis dari sistem pengendalian mutu yang pada 

akhirnya menentukan keberterimaan (acceptance) produk 

yang bersangkutan di pasar bebas. 

(3) Penelitian dan pengembangan SNSU dan metode 

pengukuran 

Penelitian-penelitian yang dilakukan oleh LMN 

dititikberatkan pada bidang standar pengukuran dan teknik 

pengukuran yang menunjang efektivitas penyediaan SNSU 

serta memperkuat keberlanjutan CMC dan jaminan 

keabsahan hasil kalibrasi. Melalui kegiatan ini diinvestigasi 

karakteristik standar-standar, diperoleh kemungkinan 

perluasan lingkup kemampuan pengukuran, diidentifikasi 

penyebab (root cause analysis) temuan ketidaksesuain pada 

audit internal atau asesmen eksternal, dan lebih jauh 

dibuka kemungkinan perbaikan metode pengukuran dan 

kalibrasi.  

bp
hn



46 

 

Hasil-hasil penelitian tersebut harus dipublikasikan 

pada jurnal dan seminar-seminar berkelas internasional, 

sehingga kemampuan LMN Indonesia dikenal oleh dunia 

internasional, sehingga memudahkan dalam proses untuk 

mendapatkan pengakuan internasional. 

(4) Pembinaan serta pelaksanaan tugas-tugas lain sebagai 

pusat kepakaran pengukuran 

Kepakaran dalam bidang pengukuran merupakan 

atribut sebuah institusi metrologi ilmiah atau LMN. Karena 

itu, dengan kemampuan sumberdaya yang dimiliki, institusi 

ini harus melakukan hal-hal sebagai berikut: 

 Pemberian bantuan teknis dan saran/pertimbangan 

untuk kebijakan Pemerintah terkait dengan metrologi; 

berupa informasi dan masukan teknis tentang 

standar-standar yang layak untuk ditetapkan sebagai 

SNSU beserta diagram ketertelusurannya. 

 Pemberian pertimbangan atau dukungan bagi 

organisasi yang bertanggungjawab atas elemen-elemen 

infrastruktur mutu lainnya; berupa dukungan kepada 

KAN dalam proses akreditasi laboratorium melalui 

partisipasi aktif personelnya dalam Tim Perumus 

Pedoman KAN, Tim Asesmen, Panitia Teknik, dan 

Keanggotaan Konsil KAN serta memberikan masukan 
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kepada BSN untuk perumusan draft Standar Nasional 

Indonesia (SNI) tertentu. 

 Diseminasi ilmu pengetahuan dan teknologi(iptek) 

pengukuran 

Secara berkala Institusi metrologi ilmiah perlu 

menyelenggarakan seminar tahunan sebagai ajang 

diskusi dan penyebarluasan iptek pengukuran serta 

memberikan pelatihan bagi para pemangku 

kepentingan kalibrasi dan pengukuran, khususnya 

laboratorium kalibrasi dan industri, dengan materi 

pokok kalibrasi, ketidakpastian pengukuran, dan 

sistem manajemen mutu laboratorium dan 

memberikan konsultansi terkait dengan pengukuran 

dan penerapan sistem manajemen mutu ISO 17025 di 

laboratorium kalibrasi. 

 Melakukan promosi metrologi 

Dalam rangka meningkatkan kesadaran dan 

pemahaman masyarakat akan pentingnya metrologi, 

institusi ini juga harus melaksanakan safari kalibrasi, 

workshop dan forum-forum diskusi di daerah. 
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(5) Pengembangan kerjasama dan pengakuan internasional 

terhadap kemampuan metrologi nasional 

Sejak tahun 1952 Indonesia merupakan salahsatu 

negara anggota Konvensi Meter yang telah melahirkan BIPM. 

BIPM menjalankan tugasnya menjamin keseragaman 

internasional pengukuran fisik di bawah supervisi CIPM. 

CIPM (yang dibentuk oleh Konferensi Umum Timbangan dan 

Ukuran, disingkat CGPM) telah merancang suatu skema 

saling pengakuan (Mutual Recognition Arrangement, 

disingkat MRA) atas standar-standar pengukuran nasional 

dan sertifikat kalibrasi & pengukuran yang diterbitkan NMI. 

CIPM MRA ini mulai ditandatangani pada tanggal 14 October 

1999 di Paris oleh 38 negara anggota BIPM dan dua 

organisasi internasional.  

LMN mewakili  Indonesia dalam keanggotaan CIPM dan 

menandatanganinya CIPM MRA tersebut. 

Untuk dapat aktif di CIPM, dalam lingkup Asia-Pasifik, 

LMN ini harus menjadi anggota organisasi metrologi regional 

(APMP) dan aktif mengikuti kegiatan-kegiatannya. Dengan 

keanggotaan ini institusi tersebut dapat meningkatkan 

wawasan, pengetahuan tentang prosedur-prosedur 

kemetrologian internasional dan kemampuan kemetrologian 

melalui konferensi, seminar, lokakarya, pelatihan, dan 
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tukar-menukar informasi dan pengalaman antar anggota. 

Dengan keanggotaan ini pula dapat mengikuti program-

program pembandingan pengukuran (inter-laboratory 

comparison, selanjutnya disingkat ILC) antar negara yang 

sangat diperlukan untuk pengakuan internasional. Lebih 

jauh, pengakuan atas kemampuan dalam CIPM MRA hanya 

dapat diusulkan melalui organisasi regional ini. 

Pengakuan internasional intitusi ini sangat esensial 

karena hal itu menjadi basis bagi pengakuan internasional 

yang lebih luas, terutama pengakuan antar badan akreditasi 

laboratorium di seluruh dunia melalui skema Mutual 

Recognition Arrangement yang dikoordinasikan dalam 

International Laboratory Accreditation Cooperation (ILAC 

MRA). KAN selaku badan akreditasi nasional Indonesia 

merupakan salahsatu penandatangan ILAC MRA. Hasil 

kalibrasi dari laboratorium kalibrasi dan hasil pengujian dari 

laboratorium pengujian yang diakreditasi KAN dapat 

diterima di seluruh dunia dan produk yang sertifikasi 

mutunya menggunakan hasil-hasil laboratorium dimaksud 

dapat diterima tanpa pengujian ulang di negara tujuan 

(tepatnya di semua negara yang badan akreditasinya 

menjadi anggota ILAC MRA). Keberlanjutan pengakuan KAN 

dalam ILAC MRA bergantung pada keberlanjutan pengakuan 
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LMN dalam CIPM MRA mengingat laboratorium yang 

diakreditasi KAN dipersyaratkan mendapatkan 

ketertelusuran metrologis melalui Institusi ini. 

Dalam rangka memenuhi persyaratan untuk 

memperoleh pengakuan internasional tersebut di atas, 

Institusi ini: 

 Mengikuti program-program pembandingan 

pengukuran(ILC) antar negara 

 Membangun sistem manajemen mutu laboratorium 

berdasarkan ISO/IEC 17025 serta membuktikan 

penerapannya melalui proses akreditasi (peer review). 

Sertifikat akreditasi diperoleh melalui proses asesmen 

dengan asesor teknis dari institusi metrology ilmiah 

negara lain. ILC dan peer review ini menjadi kegiatan 

berkelanjutan karena, bukan hanya bertambahnya 

lingkup kemampuan secara berkala, melainkan juga 

lingkup yang sudah diakui harus dipelihara dan tetap 

dapat dibuktikan melalui mekanisme surveilen. 
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B. KEBUTUHAN DAN KEPENTINGAN PENYEMPURNAN 

PENYELENGGARAAN KEMETROLOGIAN   

1. Persaingan Global 

Konsekuensi TBT Agreement WTO  

Indonesia  telah  meratifikasi  TBT  Agreement  melalui  

Undang-undang  Nomor  7  Tahun 1994.  Kesepakatan  ini  

mendorong  terbangunnya  saling  pengakuan  terhadap  hasil 

penilaian  kesesuaian  antar  negara  sebagaimana  dinyatakan  

dalam  artikel  6  dan  9 kesepakatan tersebut sebagai berikut:  

Artikel 6.1:   … anggota harus sedapat mungkin menjamin 
bahwa hasil-hasil penilaian kesesuaian oleh anggota yang 

lain diterima …   
6.1.1:   - kecukupan dan keberlanjutan kompetensi teknis 
organisasi penilaian kesesuaian yang relevan di negara 

anggota pengekspor sedemikian hingga keyakinan akan 
kehandalan hasil-hasil penilaian kesesuaiannya tetap 

terjaga, dalam hal ini kesesuaian yang terverifikasi, 
misalnya melalui akreditasi, dengan pedoman atau 

rekomendasi yang relevan yang dikeluarkan oleh badan-
badan standardisasi internasional harus dipertimbangkan 
sebagai suatu indikasi kompetensi teknis yang memadai.  

Artikel 6.3:   Anggota dianjurkan, berdasarkan permintaan 
anggota lain, agar bersedia melakukan negosiasi untuk 

menyepakati saling pengakuan terhadap hasil-hasil 
penilaian kesesuaian satu sama lain.  

Artikel 9.1:  Apabila suatu jaminan kesesuaian dengan 
regulasi teknis atau standar diperlukan, anggota harus, 
jika dimungkinkan, merumuskan dan mengadopsi sisitem-

sistem internasional penilaian kesesuaian dan menjadi 
anggota atau berpartisipasi di dalamnya.  

 
Di samping persyaratan WTO mengenai kesetaraan sistem 

penilaian kesesuaian antar negara,  OIML  juga  

mempersyaratkan  keberterimaan  sistem  penilaian  
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kesesuaian sebagaimana  dinyatakan  dalam  dokumen  OIML  

B  10-1:  2004  International Organization  of  Legal  Metrology  

–  Mutual  Acceptance  Arrangement  (OIML  -  MAA), sebagai 

berikut:  

4.6.1.The  accreditation  body  that  carries  out  an  

assessment  of  laboratory  or laboratories  of  an  

applicant  for  participation  in  a  Declaration  of  Mutual 

Confidence  shall  participate  in  a  mutual  recognition  

arrangement  among accrediting  bodies  in  the  

participating  member  states  or  within  regions  that 

include  the  intended  participants  in  a  proposed  or  

existing  Declaration  of Mutual  Confidence  as,  for  

example,  participation  in  the  ILAC  MRA (“International  

Laboratory  Accreditation  Cooperation  –  Mutual  

Recognition Arrangement”). In accrediting a Testing 

Laboratory, the assessment team shall include  at  least  

one  member  who  is  an  expert  in  legal  metrology  for  

the category  of  instruments  or  device  covered.  The  

Committee  on  Participation Review shall be consulted 

regarding the qualifications of the expert selected. 

 

Dari persyaratan dalam artikel 6 dan 9 TBT Agreement dan 

persyaratan dalam OIML B 10-1  di  atas,  Indonesia  harus  

dapat  memenuhi  persyaratan  saling  keberterimaan sistem  

akreditasi  yang  dikoordinasikan  secara  regional  oleh  APLAC  

dan  secara internasional oleh ILAC. Untuk dapat diakui 

sebagai penandatangan APLAC MRA dan ILAC  MRA,  salah  

satu  syarat  yang  harus  dipenuhi  Indonesia  adalah  

ketertelusuran pengukuran yang diakui secara internasional 
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sebagaimana dinyatakan dalam dokumen APLAC MR 002 

sebagai berikut:  

Principal Elements of Mutual Confidence   

10.  Confidence in the  national measurement institutes to 

which traceability is claimed by accredited laboratories 

and inspection bodies, and support for the  measurement  

comparison  activities  of  BIPM  and  regional  metrology 

organizations  

 

Dalam  lingkungan  ILAC  MRA,  persyaratan  mengenai  

ketertelusuran  pengukuran  ini dipertegas  dalam  dokumen  

ILAC  P10:  Policy  on  Traceability  of  Measurement  Results 

sebagai berikut:  

 
(b) accredited calibration laboratories, for equipment and 

calibrations relevant to their  scope  of  accreditation,  shall  
in  all  cases,  where  possible,  derive  their traceability 

either:  
-  directly from an appropriate national metrology institute; 

or  
-  from  a  calibration  laboratory  that  can  demonstrate  
competence, measurement  capability  and  traceability  

with  appropriate  measurement uncertainty, e.g. an 
accredited calibration laboratory (see note 3 and 4)  

  

Berbagai  persyaratan  internasional  di  atas  

menunjukkan  bahwa  salah  satu  syarat penting  dalam  TBT  

Agreement  adalah  keberterimaan  sistem  penilaian  

kesesuaian berdasarkan  kriteria  yang  disepakati  dalam  

organisasi  kerjasama  akreditasi  regional maupun  

internasional,  dan persyaratan esensial  yang  harus  dipenuhi  
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untuk  mencapai keberterimaan sistem penilaian kesesuaian 

adalah ketertelusuran pengukuran ke suatu institusi metrology 

nasional (LMN – Lembaga merologi nasional) yang  memenuhi  

persyaratan  yang  ditetapkan  oleh  BIPM  melalui  skema 

CIPM MRA.  Dengan  demikian,  untuk  meningkatkan  posisi  

Indonesia  dalam  perdagangan global,  diperlukan  sebuah  

LMN  yang  diberi  tugas  dan  tanggung  jawab  penuh  untuk 

memenuhi semua persyaratan yang ditetapkan dalam MRA 

dimaksud. 

 

2.  Kepentingan Industri 

2.1. Daya Saing Produk dalam Supply-Chain Industri 

Internasional   

Diawali dengan revolusi industri pada abad ke-18, 

industrialisasi di dunia terus berkem-bang lintas batas, 

sehingga komponen-komponen yang diperlukan oleh sebuah 

produk akhir yang akan dipasarkan diproduksi oleh industri di 

berbagai negara yang berbeda.  

Produksi otomotif merupakan ilustrasi yang tepat untuk 

menggambarkan betapa penting-nya kegiatan kemetrologian 

untuk mendukung daya saing produk manufaktur nasional.  

Saat ini, hampir seluruh masyarakat pemakai produk 

otomotif mengenal suku cadang original sebagai produk suku 
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cadang yang diproduksi oleh industri yang secara langsung 

menjadi bagian dari supply chain produksi, serta suku cadang 

yang kemudian dikenal dengan "KW-1", "KW-2" dan seterusnya 

yang pada umumnya   memiliki   harga   lebih   murah   yang   

dapat   digunakan   untuk mensubstitusi suku cadang original. 

Sebagai ilustrasi nyata, di dunia otomotif nasional kita 

mengenal merek Indopart sebagai merek suku cadang lokal 

yang dapat digunakan untuk mensubstitusi suku cadang 

produk otomotif bermerek Suzuki, merek Federal yang 

merupakan merek suku cadang lokal substitusi suku cadang 

produk motor  Honda, serta merek-merek lain yang biasa 

dijumpai di bengkel   otomotif   non-ATPM   (Agen   Tunggal   

Pemegang   Merek)   untuk memberikan alternatif harga lebih 

murah kepada pelanggan. Telah menjadi informasi umum pula, 

bahwa beberapa jenis suku cadang original dari sebuah merek   

kendaraan   bermotor   merupakan   produksi   dari   industri   

lain   yang memperoleh pesanan dari pemilik merek untuk 

memroduksi suku cadang yang kemudian diberi label original.  

Suku   cadang   otomotif,   khususnya   suku   cadang   

mekanik,   mensyaratkan pengukuran dengan tingkat 

kepresisian tertentu yang diperlukan supaya suku cadang 

tersebut dapat dipasang dengan tepat dan berfungsi dengan 

baik untuk menggantikan  suku cadang yang  memerlukan  
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penggantian. Para pengguna produk   suku   cadang   KW-2   

yang   memiliki   harga   lebih   rendah   seringkali mengeluh, 

karena suku cadangnya cepat rusak, atau tidak dapat dipasang 

dengan tepat pada dudukan yang tersedia pada kendaraannya. 

Penggantian lampu utama atau lampu belakang mobil dengan 

produk non-original seringkali menyulitkan pemasangannya.   

Di   Indonesia,   terdapat   beberapa   produsen   lokal   yang 

memperoleh   kepercayaan   dari   pemilik   merek   kendaraan   

bermotor   untuk memroduksi suku cadang original tersebut, 

sebagai contoh PT. Inti Ganda Perdana, yang memroduksi 

bagian dari sistem penggerak (gardan, sumbu roda, dll) dari 

produk Astra Group dan beberapa merek lain, serta PT. Morita 

Tjokro Gearindo yang dipercaya untuk memroduksi roda-gigi 

atau transmisi berbagai merek kendaraan bermotor yang 

dipasarkan di Indonesia. Untuk memastikan mutu produk, 

dalam contoh ini roda-gigi serta sistem penggeraknya, tentunya 

diperlukan ketelitian pengukuran dimensi yang memadai. 

Untuk memastikan bahwa   pencetakan   dalam   proses   

produksi   dan   pengaturan   sistem   produksi   dapat 

menghasilkan dimensi yang tepat tentunya diperlukan 

peralatan ukur yang terkalibrasi dan kemudian dinilai 

kesesuaiannya dengan persyaratan yang telah ditetapkan. 

Dalam kasus produksi kendaraan bermotor, tentu saja ukuran-
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ukuran setiap bagian kendaraan tersebut telah diperhitungkan 

pada saat perancangannya, misalnya untuk produk-produk 

Jepang, tentunya ditetapkan oleh para ahli di Jepang dengan 

alat ukur yang ada di Jepang yang telah dikalibrasi sesuai 

dengan sistem metrologi yang ada di Jepang. Oleh karena itu 

untuk memastikan bahwa suku cadang yang diproduksi di 

Indonesia memiliki ukuran yang sama dengan yang dimaksud 

oleh ukuran dalam rancangan produksi yang dilakukan di 

Jepang, maka proses pengukuran yang dilakukan dalam proses 

produksi di Indonesia harus setara dengan pengukuran dalam 

sistem metrologi Jepang. Sistem metrologi yang dimaksud 

dalam hal ini adalah standar pengukuran nasional Indonesia 

yang harus terbukti setara   dan   dikelola   oleh   lembaga   

yang   kompetensinya   setara   dengan   kompetensi pengelola  

standar   pengukuran  nasional  Jepang.  Demikian   pula,  

kalibrasi  peralatan produksi yang dilakukan di Indonesia 

harus dilakukan oleh laboratorium kalibrasi yang 

kompetensinya setara dengan kompetensi laboratorium 

kalibrasi di Jepang.  

Bila sistem metrologi pihak-pihak yang bertransaksi tidak 

setara, tentu saja resiko ketidaksamaan ukuran yang akan 

menyebabkan suku cadang tidak terpasang dengan baik 

menjadi besar, sehingga pemilik merek tidak akan bersedia 
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membeli atau menggunakan produksi Indonesia sebagai suku 

cadang original produk otomotif yang diproduksinya.  

Bila sistem metrologi nasional Indonesia belum mampu 

memberikan hasil pengukuran yang setara dengan hasil 

pengukuran yang dijamin oleh sistem metrologi nasional di 

negara pemilik merek, tentu saja produsen kita harus 

menggunakan jasa kalibrasi dari negara pemilik  merek, yang  

akan menambah  biaya produksi  dan kemudian  akan 

meningkatkan harga jual produk, sehingga dari sisi harga 

produk suku cadang nasional tersebut menjadi tidak mampu 

bersaing dengan produk nasional negara lain yang dalam 

prosesnya   cukup   menggunakan   jaminan   hasil   

pengukuran   dari   sistem   metrologi nasionalnya sendiri. Dari 

ilustrasi ini tergambar bahwa ketersediaan sistem metrologi 

nasional yang memadai dan harmonis dengan sistem 

internasional diperlukan untuk meningkatkan daya saing 

produk manufaktur tersebut.  

Dalam kaitannya dengan peningkatan daya saing dalam 

supply-chain produk manufaktur ini, peran negara yang 

diperlukan adalah menyediakan infrastruktur metrologi yang 

memadai, yang dapat digunakan oleh industri nasional untuk 

memastikan kesetaraan proses pengukuran dalam proses 

produksi yang dilakukannya dengan proses pengukuran yang 
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dikehendaki oleh konsumennya, dalam hal ini pemilik merek 

yang berada di negara lain. Pengaturan yang berlebihan oleh 

pemerintah, misalnya menjadikan peralatan dalam proses 

produksi suku cadang ini sebagai jenis peralatan yang diatur 

dalam regulasi metrologi legal, dapat menyebabkan investasi 

lebih bagi pemerintah, karena pemerintah harus menetapkan 

syarat-syarat ketelitian alat ukur di berbagai jenis industri 

manufaktur, yang tentu saja variasinya sangat luas dan akan 

membutuhkan investasi sumber daya manusia yang besar. 

Sedangkan bila pemerintah memaksakan kewenangannya 

untuk melakukan peneraan terhadap alat ukur dalam proses 

produksi seperti contoh di atas tanpa mengetahui persyaratan 

ketelitian yang diperlukan oleh setiap industri manufaktur, 

maka regulasi yang ditetapkan oleh pemerintah tersebut akan 

membebani pelaku usaha.   

Karena, di satu sisi pelaku usaha harus mengeluarkan 

investasi untuk pemenuhan regulasi. Di sisi lain, akibat 

ketentuan regulasi yang tidak sesuai dengan persyaratan 

produk yang diminta oleh konsumennya, pelaku usaha 

tersebut juga harus mengeluarkan investasi   lain   untuk   

mengalibrasikan   peralatannya   secara   sukarela   sesuai   

dengan persyaratan proses produksi yang diperlukan untuk 

memenuhi persyaratan mutu yang diminta oleh konsumennya.  
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Dalam ilustrasi di atas, kedua industri suku cadang 

otomotif yang disebutkan saat ini telah menggunakan 

infrastruktur nasional yang ada. Dalam hal ini, untuk menekan 

kontribusi   biaya   kalibrasi   terhadap   biaya   total   

produksi,   kedua   industri tersebut membentuk laboratorium 

kalibrasi di lingkungannya sendiri dengan fungsi melakukan 

kalibrasi seluruh peralatan ukur yang terlibat dalam proses 

produksinya. Kemudian untuk memastikan bahwa 

laboratorium kalibrasinya memiliki kompetensi yang setara 

dengan kompetensi laboratorium kalibrasi di negara pemilik 

merek, industri tersebut mengajukan laboratorium kalibrasinya 

untuk diakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN).   

Sistem metrologi nasional yang baik, khususnya institusi 

metrologi ilmiah, seharusnya dapat   berperan   lebih   jauh   

untuk   mendorong   industri   manufaktur   skala kecil dan 

menengah untuk dapat meningkatkan daya saing produknya 

melalui pengembangan sistem pengukuran yang murah, yang 

dapat diterapkan oleh industri kecil dan menengah untuk 

memenuhi syarat-syarat mutu yang dipersyaratkan oleh 

produsen utama produk tertentu, khususnya bila syarat-syarat 

mutu tersebut berupa persyaratan toleransi hasil pengukuran. 
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2.2. Daya Saing Produksi Alat Ukur   

Daya saing produk alat ukur menjadi satu topik bahasan 

yang dibahas oleh tim peneliti sebagai bagian dari latar 

belakang penulisan naskah akademik ini, karena produksi alat 

ukur, khususunya alat ukur yang kemudian digunakan sebagai 

penentu ukuran yang mendasari transaksi antara penjual dan 

pembeli, memiliki situasi yang unik. Jenis alat ukur ini sudah 

barang tentu menjadi obyek dari ketentuan metrologi legal bila 

alat ukur tersebut akan digunakan di lokasi produksinya, dan 

di pihak lain alat ukur tersebut harus memenuhi   persyaratan-

persyaratan   kemetrologian   suatu   negara,   bila   kemudian   

alat tersebut akan diekspor ke negara tersebut.  

Meter air dan meter listrik merupakan jenis alat ukur yang 

dapat diambil sebagai contoh alat ukur yang menjadi obyek 

regulasi metrologi legal. Untuk meter air sudah terdapat 

beberapa produsen dalam negeri yang mampu memroduksinya. 

Sebagai contoh: PT. Multi Instrumentasi di Bandung dan PT. 

Barindo Anggun Industri di Surabaya, yang memroduksi meter 

air untuk keperluan pasokan air minum dari perusahaan air 

minum di berbagai daerah. Bagi industri nasional seperti   ini,   

kesesuaian   antara   regulasi   metrologi   legal   nasional   

dengan rekomendasi internasional tentang klasifikasi meter air 

akan dapat mendorong daya   saingnya   di   pasar   global,   
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karena   dengan   memenuhi   persyaratan kemetrologian   yang   

diterapkan   oleh   regulasi   metrologi   legal   nasional, 

perusahaan tersebut telah memperoleh paspor untuk 

mengekspor produknya.  

Sebaliknya,   bila   regulasi   metrologi   legal   nasional   

tidak   harmonis   dengan rekomendasi internasional, mungkin 

bahkan diperlukan rancangan dan jalur produksi yang berbeda 

antara meter air yang ditujukan untuk pasaran domestik dan 

ekspor, yang tentu saja pemeliharaan jalur produksi dengan 

karakteristik yang berbeda ini akan berkontribusi terhadap 

tambahan beban biaya produksi.  

Selain industri alat ukur lokal, produsen alat ukur asing 

juga membutuhkan infrastruktur metrologi yang jelas. Dengan 

berkembangnya industri multinasional, produsen alat ukur 

juga menjadi salah satu jenis produsen yang memilih lokasi-

lokasi basis produksi baru dengan pertimbangan efisiensi dan 

daya saing produk bila diproduksi di suat negara.   

Memang faktor yang memengaruhi pemilihan sebuah 

negara sebagai lokasi basis produksi bukan hanya faktor-faktor 

kemetrologian, namun demikian peran kemetrologian dapat 

diilustrasikan secara nyata dalam kasus ini.  

Indonesia pada saat ini telah dipilih oleh Actaris Group 

sebagai basis produksi meter   air   dan   meter   listrik   
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bermerek   Actaris   yang   berpusat   di   Prancis. Produksinya 

dilakukan oleh PT. Mecoindo yang merupakan joint venture 

antara pengusaha lokal dengan Actaris Group. Banyak 

perusahaan air minum di berbagai daerah yang menggunakan 

meter air merek Actaris untuk dipasang di instalasi 

pelanggannya. Di samping untuk memenuhi kebutuhan 

perusahaan air minum di Indonesia, produksi meter air PT. 

Mecoindo juga diekspor ke Australia dan negara-negara 

lainnya. Untuk kebutuhan ekspornya di Australia, produk PT. 

Mecoindo selama ini harus memperoleh sertifikat uji terlebih 

dahulu dari Actaris,   Pty.   Australia   yang   memiliki   

laboratorium   kalibrasi   yang   telah diakreditasi oleh National 

Association of Testing Authorities (NATA). Untuk efisiensi biaya 

produksi, pada tahun 2007 PT. Mecoindo kemudian 

mengajukan permohonan akreditasi ke KAN untuk 

laboratorium kalibrasinya. Laboratorium ini bertugas untuk 

melakukan pengujian akurasi (kalibrasi) dari setiap meter air 

dan meter listrik yang diproduksinya.   

Dengan akreditasi laboratoriumnya oleh KAN, produksi PT. 

Mecoindo tidak lagi memerlukan sertifikat kalibrasi dari 

Actaris, Pty. Australia, karena KAN adalah badan akreditasi 

yang telah diakui sebagai penandatangan perjanjian saling 

mengakui untuk akreditasi laboratorium kalibrasi di Asia 
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Pacific maupun inter-nasional, sebagaimana NATA juga 

merupakan badan akreditasi yang menjadi penandatangan  

perjanjian saling  mengakui  tersebut. Pengakuan  kompetensi 

laboratorium kalibrasi ini tentunya dapat diperoleh setelah KAN 

dan NATA memenuhi   persyaratan-persyaratan   termasuk   

persyaratan   kompetensi   badan akreditasi yang ditetapkan 

oleh organisasi kerjasama akreditasi regional (di Asia Pasifik – 

APLAC) dan internasional (ILAC). Dengan sertifikat kalibrasi 

yang dilakukan oleh PT. Mecoindo sendiri, yang telah mendapat 

pengakuan formal dari KAN, diharapkan pula hasil-hasil 

kalibrasi tersebut digunakan sebagai basis penentuan 

kesesuaian dengan persyaratan metrologi legal negara-negara 

lain.  

Namun demikian, untuk penggunaannya di Indonesia 

sendiri, sertifikat kalibrasi yang   diberikan   oleh   laboratorium   

kalibrasi   PT.   Mecoindo   (yang   telah diakreditasi   oleh   

KAN)   belum   dapat   digunakan   sebagai   dasar   penentuan 

kesesuaian dengan persyaratan metrologi legal di Indonesia, 

karena peraturan perundang-undangan kemetrologian yang 

sedang berlaku di wilayah RI belum memuat ketentuan yang 

memungkinkan hal tersebut. Ironisnya dalam kasus ini, hasil 

kalibrasi yang diberikan oleh PT. Mecoindo dapat digunakan 

sebagai pendorong daya saing produknya untuk dipasarkan di 
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negara lain. Namun sebaliknya untuk pemasaran produknya di 

dalam negeri, PT. Mecoindo masih harus melakukan proses 

tambahan yang tentu saja membutuhkan investasi tambahan 

untuk memenuhi kewajiban yang ditetapkan regulasi metrologi 

legal nasional. Karena belum diakuinya proses-proses kalibrasi 

di dalam peneraan yang   dilakukan   oleh   lembaga   metrologi   

legal   nasional,   maka   sertifikat kesesuaian dengan 

persyaratan metrologi legal nasional tersebut belum dapat 

digunakan sebagai landasan keberterimaan produk untuk 

diterima di negara lain.  

Berdasarkan fakta di atas, maka yang perlu menjadi 

konsiderans penataan peraturan perundang-undangan 

kemetrologian nasional adalah permasalahan-permasalahan 

yang mungkin timbul dari tidak harmonisnya persyaratan dan 

kompetensi metrologi legal nasional dengan persyaratan 

metrologi legal negara lain, dan koordinasi antara kegiatan 

metrologi legal, metrologi industri, metrologi ilmiah, serta 

standardisasi dan akreditasi.  

Di samping permasalahan daya saing, saat ini akibat 

kurangnya koordinasi antara departemen dan lembaga 

pemerintah yang berkepentingan dengan kemetrologian, untuk 

meter air, Departemen Pekerjaan Umum juga berencana 

menetapkan Standar Nasional Indonesia (SNI) wajib untuk 
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meter air, yang dalam penerapannya akan menjadi duplikasi 

dengan kegiatan uji tipe yang dilakukan oleh otoritas metrologi 

legal nasional. Bila hal ini terjadi, maka produsen meter air 

nasional yang masih dapat digolongkan sebagai usaha kecil dan 

menengah akan mendapat beban tambahan lagi untuk 

melakukan kegiatan sejenis yang diterapkan oleh regulator lain. 

Dilihat dari sisi pemilihan sebagai lokasi basis produksi hal ini 

akan menjadi sangat tidak menarik, karena untuk berproduksi 

di Indonesia harus dilakukan duplikasi investasi untuk 

memenuhi persyaratan oleh regulator yang   berbeda.   Lebih   

parah   lagi,   bila   dua   regulator   nasional   tersebut   sama-

sama menggunakan skema yang tidak harmonis dengan skema 

internasional, maka produk yang diproduksi di Indonesia masih 

memerlukan pengujian tambahan di tiap-tiap negara tujuan   

ekspor   sesuai   persyaratan   di   setiap   negara   tujuan   

ekspor   tersebut.   Untuk menyelesaikan   permasalahan   ini   

mutlak   diperlukan   penataan peraturan perundang-

undangan kemetrologian yang dapat mengakomodasi dan 

mengoordinasikan segala aspek kegiatan kemetrologian di 

Indonesia. 
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2.3. Daya Saing sebagai Lokasi Basis Produksi   

Data statistik yang diterbitkan oleh IEC menunjukkan 

bahwa sampai dengan tahun 2004, Indonesia berada dalam 10 

besar dalam kategori negara yang dipilih sebagai lokasi pabrik 

produk elektroteknik di dunia. Dalam tahun 2003 terdapat 

1327 lokasi pabrik dan kemudian pada tahun 2004 menurun 

menjadi 1280. Pada tahun 2005, jumlah pabrik di Indonesia   

meningkat   menjadi   1325,   tetapi   peningkatan   ini   tidak   

cukup   untuk mempertahankan   posisi   Indonesia   dalam   

10   besar,   karena   jumlah   pabrik   produk elektroteknik di 

negara lain bertambah dengan laju peningkatan yang jauh lebih 

pesat.  

Sebagai ilustrasi, di negara tetangga kita Thailand, pada 

tahun 2003 tercatat 1320 lokasi pabrik, dan 1552 pada tahun 

2004 dan meningkat lagi menjadi 1881 pada tahun 2005. Di 

Malaysia juga tercatat peningkatan jumlah pabrik produk 

elektroteknik secara konsisten, yaitu 1881 pada tahun 2003, 

1923 pada tahun 2004, dan 2117 pada tahun 2005. Data 

statistik IEC sampai dengan Desember 2006 menunjukkan 

posisi Malaysia dan Thailand masih bertahan di 10 besar 

dengan jumlah pabrik 2376 di Malaysia, dan 2261 di Thailand, 

sedangkan jumlah lokasi pabrik di Indonesia sudah tidak 

tercatat lagi di posisi 10 besar. Bila kita melihat data statistik 
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tersebut, negara-negara yang tercatat di posisi 10 besar 

merupakan negara-negara yang tercatat memiliki sistem 

metrologi yang harmonis dengan sistem metrologi yang 

dikembangkan di tingkat internasional, yaitu China, Jerman, 

Italia, Jepang, Korea Selatan, Malaysia, China Taipei, Thailand, 

AS, dan Brazil.  

Harus diakui bahwa pemilihan suatu negara untuk 

menjadi lokasi pabrik dipengaruhi oleh berbagai faktor, 

termasuk dalam hal ini faktor politik dan keamanan. Namun 

demikian, terdapat ilustrasi yang menunjukkan bahwa sistem 

metrologi juga berkontribusi terhadap hal ini, bila secara 

umum faktor biaya produksi menjadi faktor utama pemilihan 

lokasi pabrik. Kalibrasi peralatan yang digunakan dalam proses 

produksi merupakan proses yang berkontribusi secara rutin 

terhadap biaya produksi, karena kalibrasi merupakan sebuah 

proses yang harus dilakukan secara rutin dalam interval 

tertentu untuk menjaga konsistensi mutu produk. Bila 

infrastruktur metrologi industri di sebuah negara belum 

mendapat pengakuan internasional (dalam hal ini, bila 

kompetensi laboratorium kalibrasi di negara tersebut belum 

memperoleh pengakuan internasional), maka secara rutin 

pabrik-pabrik   tersebut   harus   mengeluarkan   biaya   yang   

besar   untuk   mendatangkan pelaksana   kalibrasi   dari   
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laboratorium   kalibrasi   negara-negara   yang   kompetensi 

laboratorium kalibrasinya telah diakui.  

Kita tentunya telah mengenal produk-produk elektronik LG 

dan Samsung yang berbasis di Korea. Sampai dengan tahun 

2003 untuk lokasi pabriknya di Indonesia LG dan Samsung 

harus secara rutin mendatangkan teknisi kalibrasi dari 

laboratorium kalibrasi yang telah diakreditasi oleh  Korean 

Laboratory Accreditation Scheme (KOLAS) untuk mengalibrasi 

peralatan yang digunakan di dalam proses produksinya. 

Bahkan, untuk menjaga konsistensi mutu produk, untuk jenis 

peralatan tertentu diperlukan kalibrasi dengan interval 2 (dua) 

kali per tahun. Setelah KAN memperoleh pengakuan dari 

APLAC dan ILAC untuk memberikan pengakuan formal 

kompetensi laboratorium kalibrasi pada akhir tahun 2003,  LG  

dan kemudian  Samsung  membentuk laboratorium kalibrasi 

untuk lokasi pabriknya di Indonesia yang kemudian 

mengajukan akreditasi ke KAN, sedemikian hingga kontribusi 

biaya kalibrasi terhadap biaya produksi dapat ditekan, karena 

tidak diperlukan lagi proses kalibrasi eksternal yang harus 

didatangkan dari negara asalnya. 
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3.  Kepentingan keselamatan dan kenyamanan Konsumen. 

(Perlindungan Kepentingan, Kesehatan, Keselamatan dan 

Keamanan  Masyarakat, serta Kelestarian Lingkungan) 

Dalam   pelayanan   dan   diagnosis   kesehatan   terdapat   

banyak   sekali   diagnosis   yang didasarkan pada hasil 

pengukuran terhadap gejala-gejala yang terjadi di tubuh 

manusia.  Sebagai contoh sederhana, dalam pemeriksaan 

kesehatan, pemeriksaan tekanan darah merupakan salah satu 

pemeriksaan rutin menggunakan spygnomanometer. Betapa 

besar resiko yang ditanggung oleh pasien bila misalnya  alat 

ukur mengalami  kesalahan sedemikian hingga seorang pasien 

yang tekanan darahnya terlalu tinggi dinyatakan normal 

berdasarkan pembacaan alat ukur yang digunakan oleh tenaga 

medis. Hal serupa dapat terjadi dalam penggunaan  

electrocardiograph. Kejadian yang sangat fatal juga dapat 

terjadi pada foto sinar-X, bila pengatur dosis sinar-X yang 

digunakan oleh tenaga medis ternyata memiliki kesalahan yang 

cukup besar, sehingga dosis radiasi yang dipancarkannya lebih 

besar dari ambang batas aman bagi pasien. Betapa besarnya 

pengaruh negatif yang akan ditanggung oleh pasien. Dalam hal 

penggunaan layanan kesehatan menggunakan alat ukur, dapat 

dikatakan terjadi transaksi yang tidak seimbang, karena pasien 

selaku pembeli layanan tidak mempunyai kapasitas dan 
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kompetensi untuk memastikan kebenaran proses-proses 

pengukuran yang dilakukan pada saat transaksi layanan 

kesehatan tersebut. Oleh karena itu pemerintah wajib untuk 

menerapkan aturan-aturan serta menetapkan batas kesalahan 

alat ukur untuk suatu layanan medis tertentu sehingga 

kesehatan, keselamatan dan kepentingan pasien dapat 

dilindungi. 

Saat ini, polusi udara telah menjadi sebuah kondisi yang 

sangat mengkhawatirkan karena dapat berpengaruh buruk 

terhadap kesehatan masyarakat dan juga lingkungan hidup. 

Dalam pengendalian polusi udara ini, sudah barang tentu 

diperlukan alat-alat ukur yang kebenarannya harus selalu 

diawasi oleh atau atas nama pemerintah sedemikian hingga 

keputusan-keputusan yang diambil terkait dengan pencemaran 

udara ini akan benar-benar bermanfaat bagi masyarakat dan 

juga bagi pelestarian lingkungan. Masih berkaitan dengan 

kelestarian lingkungan hidup, alat-alat ukur yang digunakan 

untuk memantau pencemaran air yang disebabkan oleh limbah 

industri yang dibuang ke sungai juga memerlukan proses 

pengukuran dan alat-alat ukur yang kebenarannya harus 

dijamin oleh atau atas nama pemerintah.  

Di negara-negara maju, usaha untuk mengurangi 

kecelakaan lalu lintas juga dilakukan dengan pengukuran 
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kandungan alkohol dalam nafas pengendara kendaraan 

bermotor dengan alcohol breath meter, sebagai bagian dari 

razia yang dilakukan oleh polisi lalu lintas. Untuk memastikan 

kebenaran keputusan yang diambil oleh polisi lalu lintas, 

alcohol   breath   meter  digolongkan sebagai peralatan yang 

akurasinya diatur dalam regulasi metrologi legal di negara 

tersebut. Dari hasil evaluasi di beberapa negara maju, 

termasuk Australia, AS dan Singapura, regulasi ini sangat 

efektif untuk mengurangi kecelakaan lalu lintas di negara-

negara tersebut. 

4. Kejelasan tentang Pengelolaan Standard Sebuah 

Pertimbangan Strategis 

TBT timbul melalui antara lain penambahan biaya 

produksi karena pengujian dan/atau sertifikasi  ulang  yang  

redundant  untuk  pasar  nasional  yang  berbeda,  

penambahan biaya transportasi jika produk tidak memenuhi 

persyaratan importir, dan penangguhan waktu dan 

administratif  karena  pekerjaan  inspeksi  yang  mahal dan 

lama  oleh  negara pengimpor. Jelaslah  bahwa  eksportir  

harus  mampu  menjamin kesesuaian  produknya dengan  

standar  internasional  dan/atau  pasar  yang ditujunya. 

Sebagaimana  telah dijelaskan,  jaminan  kesesuaian  ini  

memerlukan  suatu sistem  metrologi dengan  LMN yang  
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memadai  dan  diakui  secara internasional  sebagai  sumber 

ketertelusuran pengukuran  bagi  seluruh  sistem. 

Ketiadaannya dapat diperkirakan akan menimbulkan 

hambatan  pembangunan perekonomian  secara  keseluruhan;  

laju  pertumbuhan ekonomi yang diharapkan akan sulit dicapai 

di masa-masa yang akan datang.   

Meskipun  tidak  mudah  untuk  mengkuantifikasikan  

dampak  atau  manfaat  eksistensi LMN  di  Indonesia  

mengingat  belum  pernah  dilakukan  survei  yang  khusus  

untuk  itu, namun beberapa konsekuensi dapat dikemukakan 

di sini apabila LMN dimaksud tidak ada atau tidak efektif:  

(1)  Semua laboratorium kalibrasi di Indonesia akan 

mengkalibrasikan standarnya ke luar  negeri.  Sampai  

akhir tahun 2013,  jumlah  laboratorium  kalibrasi  yang 

diakreditasi  KAN  mencapai 170 buah. Diperkirakan  

bahwa  biaya  kalibrasi  ini sekitar US$ 5 000 per 

laboratorium per tahun,  sehingga  total  US$ 850 000 per 

tahun. Ini belum termasuk kebutuhan kalibrasi dari lebih 

dari 700 laboratorium uji yang tentunya menggunakan 

peralatan ukur yang harus dikalibrasi. 

(2)  Industri juga harus mengkalibrasikan standar atau 

peralatan ukurnya, yang tidak bisa  dikalibrasi  di dalam 
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negeri,  ke  luar  negeri.  Biayanya  diperkirakan  US$ 123 

000 atau Rp 1,17 milyar per tahun. 

(3)  Di  samping  biaya  yang  jauh  lebih  tinggi,  kalibrasi  

peralatan  di  luar  negeri juga membutuhkan waktu yang 

lebih lama.   

(4) Tidak diakuinya LMN oleh masyarakat internasional praktis 

akan mengakibatkan kehilangan  kegunaannya  dalam  

jangka  panjang.  Aset  SNSU  beserta  fasilitas 

pendukungnya  yang  telah  ditanamkan  Pemerintah  

selama  ini  dengan  perkiraan nilai US$ 15 juta atau Rp 

142.5 milyar juga akan sia-sia.   

(5)  Hilangnya  peluang  untuk  memberikan  dukungan  teknis  

bagi  ekspor  nasional secara berkelanjutan (sebagai 

gambaran, total ekspor tahun 2003 berjumlah US$ 

50861.60 juta atau Rp 483.2 trilyun.   

(6)   KAN  tidak  akan  diakui  secara  internasional.  Dana  

Pemerintah  sebesar  kira-kira Rp  1  milyar  per  tahun  

tidak  akan  memberikan  outcomes  yang  diharapkan 

masyarakat.  

(7)  Kebergantungan pada LMN luar negeri tidak bisa dikurangi. 

Hal ini tidak kondusif bagi penguatan fundamental 

ekonomi nasional.  
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(8)  Perlindungan  masyarakat  dari  permasalahan  yang  

berkaitan  dengan  mutu kehidupan seperti kesehatan, 

kemanan dan lingkungan hidup tidak bisa dijamin.  

(9)  Lembaga Metrologi Nasional merupakan infrasruktur teknis 

untuk mendukung kreativitas masyarakat, termasuk di 

bidang ekonomi. Dalam era persaingan ekonomi dan makin 

terbatasnya modal/kapital serta sumber daya manusia 

yang berkualitas, maka produktivitas harus ditingkatkan 

melalui kreativitas dan inovasi teknis, dan menambah daya 

saing. 

(10)  Dengan  infrastruktur  teknislah  dihasilkan  data-

data/informasi  karakterisasi material/bahan.  Sebagai  

contoh,  apabila  suatu  produk  akan  di-disain  dan 

dikembangkan, diperlukan kemampuan untuk mengukur 

karakteristik bahan serta data-data  keamanan  (safety)-

nya.  Tanpa  informasi  seperti  ini  kita  tidak  dapat 

bersaing dengan dunia internasional. 

(11)  Inovasi  teknis  bertujuan  untuk  meningkatkan  

kesejahteraan  manusia  tetapi  di pihak  lain  dapat  

menimbulkan  bahaya  terhadap  lingkungan,  manusia  

serta keamanan dan keselamatan. Perlindungan  

lingkungan  dan  kesehatan  masyarakat  memerlukan  

pengukuran unsur-unsur  berbahaya  dan  pencemar;  
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demikian  pula  penerapan regulasi/peraturan yang 

berkaitan dengan lingkungan dan kesehatan masyarakat. 

Kini semakin meningkat kesadaran dan isu-isu 

internasional di bidang tersebut.  

(12)  Negara-negara  yang  maju  sudah  memiliki  sejarah  yang  

panjang  dalam membangun infrastruktur teknisnya. 

 

C. Organisasi Metrologi  Dunia 

1. Tingkat global / internasional dan regional 

Agar dapat memberikan kontribusinya yang nyata, 

pengukuran harus dilakukan dengan handal berdasarkan 

ketentuan dan prosedur yang obyektif, transparan serta dapat 

diterima oleh semua stakeholders. Untuk itu, di samping 

metrologi ilmiah dan metrologi legal, diperlukan juga perangkat 

akreditasi serta standar-standar (dokumen). Akreditasi adalah 

prosedur pemberian pengakuan formal oleh suatu lembaga 

bahwa suatu organisasi atau perorangan memiliki kompetensi 

untuk melakukan pekerjaan tertentu. Adapun standar adalah 

spesifikasi teknis, atau sesuatu yang dibakukan termasuk tata 

cara dan metode yang disusun berdasarkan konsensus semua 

pihak yang terkait dengan memperhatikan syarat-syarat 

keselamatan, keamanan, kesehatan, lingkungan hidup, 

perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta 
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pengalaman dan perkembangan masa kini dan masa yang akan 

datang untuk memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya.  

Semua perangkat itu dengan organisasinya masing-masing 

membentuk sistem pengukuran, baik di tingkat nasional 

maupun global. Sistem pengukuran nasional tidak terlepas dari 

sistem pengukuran global mengingat kebutuhan pengukuran 

global mencerminkan atau terbangun dari kebutuhan tersebut 

di negara-negara yang terlibat.  

Sistem pengukuran global diilustrasikan pada gambar di 

bawah ini (Gambar 2.3.) yang terdiri atas:  

(1) Regulasi nasional yang harmonis dalam bidang 

metrologi legal  

(2) Standar yang harmonis dalam bidang metrologi non-

regulasi  

(3) Pengakuan internasional terhadap ketertelusuran 

hasil pengukuran ke SI  

(4) Harmonisasi internasional untuk persyaratan 

kompetensi laboratorium dan lembaga sertifikasi  
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Gambar 2.3. Sistem pengukuran global 

 

Lembaga internasional yang menangani elemen-elemen 

tersebut di atas beserta lembaga tingkat nasional di Indonesia 

adalah seperti tampak pada table 2.2. berikut: 

 

 

Elemen Internasional Nasional Asia 

1. Regulasi yang 

harmonis 

WTO/OIML Direktorat 

Metrologi – 

Kemendag 

APLMF 

2.Standar yang 

harmonis 

ISO & IEC BSN  

3 Ketertelusuran / 

Pengakuan hasil 

pengukuran 

CIPM Puslit KIM- 

LIPI 

APMP 

4 Kompetensi Lab ILAC/IAF KAN APLAC 

 

Tabel 2.2.  Elemen sistem pengukuran 
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Technical Barrier to Trade (TBT) Agreement atau Kesepakatan 

tentang Hambatan Teknis Perdagangan yang diluncurkan WTO 

(Indonesia telah meratifikasinya pada tahun 1994) dapat 

dipandang sebagai langkah kedua menuju sistem pengukuran 

global setelah Konvensi Meter. TBT Agreement secara tidak 

langsung mempersyaratkan regulasi teknis nasional dalam 

bidang metrologi untuk bersifat transparan dan tidak 

diskriminatif terhadap semua pihak yang terlibat dalam 

transaksi komersial. Hal ini dapat terwujud hanya jika 

kesepakatan perdagangan didasarkan pada standar-standar 

yang telah diharmonisasikan atau, jika mungkin, sama. 

Standar-standar ini dapat dipergunakan oleh lembaga 

sertifikasi dan laboratorium pengujian untuk menerbitkan 

sertifikat kesesuaian. ISO dan IEC adalah organisasi 

internasional yang menerbitkan standar-standar dimaksud. 

OIML selama sekitar 50 tahun sejak didirikan telah pula 

berkontribusi pada harmonisasi persyaratan dan prosedur 

pengujian di bidang metrologi legal.  

Di samping itu, kompetensi laboratorium dan lembaga 

sertifikasi dalam memberikan layanan penilaian kesesuaian 

kepada pengguna jasanya harus dapat dibuktikan dengan 

akreditasi oleh pihak ketiga yang independen. Agar hasil 
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penilaian kesesuaian suatu negara dapat diterima oleh negara 

lainnya, maka diperlukan saling pengakuan atas sistem 

akreditasi antar badan akreditasi yang bersangkutan. Saling 

pengakuan tersebut dijalin melalui kerjasama yang 

dikoordinasikan oleh ILAC untuk akreditasi laboratorium dan 

IAF untuk akreditasi lembaga sertifikasi di tingkat internasional 

dan oleh berbagai organisasi serupa di tingkat regional, 

misalnya APLAC (Asia-Pacific Laboratory Accreditation 

Cooperation). Kerjasama antara BIPM dan LMN dengan ILAC 

beserta badan akreditasi laboratorium nasional sangat 

menentukan keberhasilan sistem pengukuran global, 

khususnya dalam menjamin ketertelusuran pengukuran di 

seluruh dunia.  

Ketertelusuran pengukuran ke satuan SI dan regulasi legal 

merupakan dua elemen sistem pengukuran global yang 

menurunkan perangkat keras sistem, yaitu metrologi ilmiah 

dan metrologi legal. Perkembangan kedua jenis aplikasi 

metrologi yang berbeda namun berkaitan ini akan diulas dari 

aspek kerjasama internasional saling pengakuan antar 

organisasi terkait.  
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1.1. Saling Pengakuan antar LMN  

Badan akreditasi dan regulator suatu negara memerlukan 

kesepakatan multilateral untuk menetapkan persyaratan 

keberterimaan sertifikat kalibrasi, pengukuran dan pengujian 

yang diterbitkan laboratorium yang diakreditasi di negara lain. 

Kesepakatan ini bergantung pada keabsahan ketelitian SNSU 

serta sertifikat kalibrasi dan pengukuran yang diterbitkan LMN. 

Sebuah solusi kemudian diberikan oleh CIPM dengan 

membangun suatu kesepakatan saling pengakuan atau mutual 

recognition arrangement (MRA) antar LMN. CIPM MRA 

ditandatangani oleh negara-negara anggota Konvensi Meter 

untuk pertama kalinya pada tanggal 14 Oktober 1999 di Paris.  

Agar suatu LMN dapat berpartisipasi dalam CIPM MRA, negara 

yang bersangkutan harus terlebih dahulu menjadi anggota 

Konvensi Meter atau anggota tidak penuh (associate member) 

Konferensi Umum untuk Timbangan dan Ukuran (CGPM) dan 

anggota organisasi metrologi regional, misalnya Asia-Pacific 

Metrology Programme (APMP). Indonesia adalah anggota 

Konvensi Meter dan sudah bergabung dengan APMP sejak 

tahun 1984, tetapi baru menandatangani MRA pada tanggal 2 

Juni 2004.  

CIPM MRA bertujuan:  

(1) Menetapkan kesetaraan SNSU yang dipelihara LMN;  
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(2) Membangun saling pengakuan terhadap sertifikat kalibrasi 

dan pengukuran yang diterbitkan LMN; dan  

(3) Karena itu, menciptakan landasan teknis yang mantap bagi 

pemerintah dan pihak-pihak lain untuk menjalin 

kesepakatan yang lebih luas berkaitan dengan 

perdagangan internasional dan regulasi.  

Tujuan tersebut dicapai melalui proses:  

(1) perbandingan utama internasional (international key 

comparisons) dalam pengukuran antar LMN atau program 

serupa di tingkat regional (regional key comparisons) yang 

terkait dengan perbandingan utama internasional; di 

Kawasan Asia-Pasifik, program tersebut dikoordinasikan 

oleh APMP.  

(2) perbandingan pelengkap internasional (international 

supplementary comparisons) dalam pengukuran antar 

LMN; dan  

(3) pembuktian penerapan sistem mutu laboratorium dan 

kompetensi teknis LMN; untuk anggota APMP, proses ini 

dapat ditempuh dengan pilihan:  

(a) akreditasi pihak ketiga (third-party accreditation) untuk 

sistem mutu berdasarkan ISO/IEC 17025 (atau 

ekivalen) dengan menggunakan badan akreditasi yang 

telah menerapkan ISO Guide 58 dan telah diterima 
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dalam ILAC MRA atau APLAC MRA, serta menggunakan 

asesor teknis yang disetujui Panitia Teknis APMP; atau  

(b) sertifikasi ISO 9001 dan penilaian oleh technical peers 

yang disetujui Panitia Teknis APMP; atau  

(c) penilaian oleh suatu tim yang terdiri atas pakar sistem 

mutu dan technical peers, yang diorganisasikan melalui 

APLAC atau suatu badan akreditasi yang diakui.  

 

1.2. Kerjasama Kelembagaan Metrologi Ilmiah dan Metrologi 

Legal  

Telah disinggung di atas bahwa metrologi ilmiah dan 

metrologi legal dikelola oleh organisasi yang berbeda, baik di 

tingkat internasional maupun, umumnya, di tingkat 

nasional. Metrologi ilmiah memusatkan kegiatannya pada 

standar-standar utama satuan ukuran (SNSU di tiap negara) 

dan ketertelusuran pengukuran, sedangkan metrologi legal 

menjamin kredibilitas pengukuran yang langsung digunakan 

dalam penerapan peraturan-perundang-undangan, 

khususnya untuk transaksi komersial. Dengan perkataan 

lain, metrologi legal menjamin ketertelusuran pengukuran 

dalam wilayah regulasi. Selain itu, metrologi legal 

menangani pula permasalahan yang timbul akibat 

kesalahan penggunaan peralatan ukur dan dampak yang 
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merugikan dari peralatan ukur. Dalam banyak hal, 

peraturan-perundang-undangan menetapkan ketelitian 

peralatan ukur serta kesesuaiannya dengan spesifikasi 

nasional atau internasional.  

Keorganisasian metrologi suatu negara, dilihat dari 

intensitas kegiatan ilmiah serta lingkup kemampuan 

pengukurannya, berpuncak di LMN. Dari LMN itulah 

ketertelusuran pengukuran diturunkan secara berantai, 

melalui diseminasi SNSU, baik ke lembaga verifikasi 

(peneraan) atau pelaksana metrologi legal sampai pengguna 

alat ukur dalam wilayah regulatory, maupun ke 

laboratorium kalibrasi sampai ke pengguna alat ukur dalam 

wilayah voluntary. Metrologi dalam wilayah yang disebut 

terakhir ini sering disebut metrologi industri mengingat 

mayoritas penggunanya adalah kalangan industri.  

Kerjasama antara organisasi metrologi ilmiah dan 

metrologi legal terus meningkat. Hal ini dapat dipahami 

karena keberadaan dan kepentingannya yang saling 

berkaitan dalam keseluruhan proses makin dituntut untuk 

memberikan manfaatnya secara lebih optimal. Telah terlihat 

bahkan adanya kecenderungan penyatuan lembaga 

metrologi ilmiah dan lembaga metrologi legal serta 

pemanfaatan laboratorium kalibrasi yang telah diakreditasi 
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sebagai lembaga yang berwenang dalam pelaksanaan 

peneraan. Amerika Serikat, misalnya, sejak awal telah 

meletakkan lembaga metrologi ilmiah dan metrologi legal di 

dalam The National Bureau of Standards (NBS) pada tahun 

1901, yang kemudian menjadi National Institutes of 

Standards and Technology (NIST), melalui Calibration 

Program (CP), Standard Reference Material Program (SRMP) 

dan Weight and Measures Program (W&MP). Akhir-akhir ini, 

dalam bulan Juli 2004, National Measurement Laboratory – 

Commonwealth Science and Research Organization (NML – 

CSIRO) dan Australian Government Analytical Laboratory 

(AGAL) sebagai lembaga metrologi ilmiah di Australia dengan 

National Standard Commisson (NSC) sebagai lembaga 

metrologi legal digabungkan ke dalam National Measurement 

Institute of Australia (NMIA). Di lain pihak, beberapa negara, 

baik yang maju seperti Perancis maupun sedang 

berkembang seperti Chili, memelihara metrologi ilmiah 

melalui pengorganisasian LMN yang berbeda-beda menurut 

bidang atau disiplin pengukurannya. LMN-LMN tersebut 

dipersatukan oleh suatu lembaga koordinator.  

Sementara itu, perkembangan metrologi legal secara 

global menunjukkan kecenderungan- kecenderungan 

sebagai berikut:  
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 Penghilangan hambatan teknis perdagangan melalui 

adaptasi regulasi dan standar nasional ke standar dan 

rekomendasi regional atau internasional (OIML international 

recommendations, ISO atau IEC standards);  

 penggantian persyaratan produk secara rinci menjadi 

essenstial requirements yang lebih umum dan fleksibel (’new 

approach’ EU);  

 saling pengakuan atas hasil pengujian, laporan pengujian 

atau sertifikat pengujian, dengan prasyarat peralatan teknis, 

pengetahuan dan pengalaman yang dapat dibandingkan dan 

pertukaran informasi serta data pengujian;  

 tanggung jawab yang lebih besar pada pabrik, termasuk 

partisipasi dalam prosedur penilaian kesesuaian yang 

berbeda berdasarkan sistem manajemen mutunya, dengan 

latar belakang mengurangi waktu inovasi pengembangan 

produk baru dan kebutuhan akan akses cepat terhadap 

produk baru tersebut di pasar global;  

 pemindahan pekerjaan yang sebelumnya dilakukan oleh 

pemerintah ke pihak swasta, sebagai contoh type approval 

terhadap alat ukur.  

Tercatat pula bahwa negara tetangga dekat kita – 

Malaysia – telah menganstisipasi perkembangan global 

metrologi legal dengan rancangan ’National Measurement Act’ 

bp
hn



87 

 

dan melakukan kaji ulang terhadap ’Weight and Measures 

Act 1972’, serta telah memulai privatisasi technical 

verification services (pelayanan peneraan) yang selama ini 

dilakukan oleh weights and measures inspectors. Untuk 

menjamin kehandalan dan kompetensi teknis pihak swasta 

dalam melakukan pekerjaan peneraan ini, pihak swasta 

tersebut diharuskan mengimplementasikan dan mengajukan 

akreditasi bagi laboratoriumnya dalam memenuhi 

persyaratan ISO/IEC 17025, satu hal yang sudah berjalan 

lama di bidang metrologi ilmiah.  

Pemberian kesempatan bagi pihak swasta dalam 

pelayanan metrologi legal juga telah dilaksanakan di 

Australia. National Measurement Act tahun 1960 

memberikan kesempatan kepada pihak swasta untuk 

ditunjuk sebagai lembaga pelaksana peneraan oleh NSC 

dengan persyaratan antara lain lembaga yang ditunjuk 

tersebut diakreditasi oleh National Association of Testing 

Authorities (NATA) untuk kelas alat ukur (utility meter) yang 

dinyatakan dalam surat penunjukan dari lembaga metrologi 

legal sebagai pelaksana teknis peneraan.  

Kecenderungan harmonisasi antar kegiatan yang terkait 

dengan metrologi ini kemudian semakin menguat dengan 

press release yang dikeluarkan bersama oleh OIML, 
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Konvensi Meter dan ILAC di Paris pada tanggal 26 Februari 

2003 yang antara lain menyatakan:  

“Berbagai kesepakatan saling pengakuan, baik yang 

sudah maupun akan dibangun, juga merupakan isu utama 

yang akan terus membuka banyak peluang untuk 

kegiatan-kegiatan umum dan harmonisasi lebih lanjut 

yang akan memperkuat integritas dan efektivitas sistem 

internasional ketertelusuran pengukuran, akreditasi serta 

pengakuan dan keberterimaan laporan hasil kalibrasi, 

pengukuran dan pengujian.”  

 

Ketiga organisasi tersebut kemudian terlibat dalam 

pembentukan Joint Committee on Coordination of Assisstance 

to Developing Countries in Metrology, Accreditation and 

Standardization (JCDCMAS) bersama dengan IAF, United 

Nations Industrial Development Organization (UNIDO), ISO, 

IEC dan International Telecommunication Union (ITU). 

Kesekretariatannya dilaksanakan oleh BIPM. JSDCMAS 

berfungsi memberikan kerangka kerja internasional untuk 

mengkoordinasikan bantuan dalam bidang metrologi, 

akreditasi dan standardisasi kepada negara-negara 

berkembang.  

Menindaklanjuti pembentukan JCDCMAS, atas 

permintaan banyak negara anggotanya, OIML telah memulai 

revisi International Document No. D 1 Law on Metrology. Pada 

suatu pertemuan koordinasi antara OIML – BIPM – ILAC 
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telah diputuskan pembentukan Joint Working Group untuk 

melakukan revisi dokumen tersebut agar ditujukan tidak 

hanya untuk metrologi legal saja, melainkan juga mencakup 

satuan ukuran, ketertelusuran pengukuran dan metrologi 

secara umum.  

 

2. Organisasi metrologi nasional negara tetangga 

Terdapat beberapa perbedaan antara satu negara 

dengan negara lain dalam mengelola kegiatan kemetrologian. 

Namun demikian, ada persamaan yang mendasar untuk 

semua negara yang telah mengembangkan kelembagaan 

kemetrologiannya secara modern. Yaitu bahwa (i) kegiatan 

kemetrologian merupakan bagian integral dari upaya 

pemerintah untuk meningkatkan perekonomian negara dan 

kesejahteraan rakyat melalui peningkatan mutu dan daya 

saing produk nasional dan perlindungan keamanan dan 

keselamatan rakyat melalui penerapan standar (ii) 

mempunyai landasan hukum yang kuat berupa undang-

undang yang mengacu ke norma-norma kemetrologian 

internasional danmenjadi dasar seluruh kegiatan 

kemetrologian dan standardisasi, serta (iii) terdapat 

pembagian tugas yang tegas dan jelas antara lembaga yang 
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bertugas mengelola metrologi ilmiah dan lembaga yang 

bertugas mengelola metrologi legal. 

a. Republik Rakyat Cina (RRC) 

Di RRC, lembaga kemetrologian merupakan bagian dari 

infrastruktur mutu nasional yang ditangani oleh 

Administration of Quality Supervision, Inspection and 

Quarantine (AQSIQ). Metrologi legal merupakan sebuah 

departemen dari 19 departemen yang berada langsung di 

bawah AQSIQ (huruf A pada Gambar 2.4.a.), sementara 

metrologi ilmiah dikelola oleh lembaga metrologi nasional 

Cina (NIM – National Institute of Metrology) (huruf B pada 

Gambar 4.2.a.) yang merupakan lembaga berafiliasi 

langsung dengan AQSIQ. Terdapat pembagian tugas antara 

lembaga metrologi ilmiah dan metrologi legal, dimana 

lemabga metrologi ilmiah bertanggung jawab memelihara 

standar nasional satuan ukuran dan mendesiminasikannya. 

 

 

 

 

Gambar 2.4.a. Infrastruktur Mutu RRC 
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Gambar 2.4.b. Infrastruktur Mutu RRC (NIM) 

 

b. Australia 

Lembaga kemetrologian negara Australia menjadi 

tanggung jawab National Metrology Institute Australia (NMI-

A) yang mengelola metrologi ilmiah bidang fisika, kimia dan 

biologi serta metrologi legal. 
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Gambar 2.5. NMI Australia 

 

c. Jepang 

Hampir sama dengan Australia, kegiatan kemetrologian 

di Jepang berada di bawha tanggung jawab National 

Metrology Institute of Japan (NMIJ) yang mengelola metrologi 

fisika, metrologi kimia dan metrologi legal. Adapun metrologi 

radiasi pengion dikelola oleh lembaga lain. 
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Time and Frequency Division Time Standards Section

Wavelength Standards Section

Frequency Measurement Systems Section

Lengths and Dimensions Division Length Standards Section

Dimensional Standards Section

Mechanical Metrology Division Mass and Force Standards Section

Pressure and Vacuum Standards Section

Legal Weighing Metrology Section

Acoustics and Vibration Metrology Division Acoustics and Ultrasonics Section

Vibration and Hardness Section

Temperature and Humidity Division Thermometry Section

Cryogenic Thermometry Section

Radiation Thermometry Section

Humidity Standards Section

Fluid Flow Division Gas Flow Standards Section

Liquid Flow Standards Section

Legal Flow Metrology Section

Material Properties Division Thermophysical Properties Section

Fluid Properties Section

Electricity and Magnetism Division Electricity Standards Section 1

Electricity Standards Section 2

Electromagnetic Waves Division Radio-Frequency Section

Electromagnetic Fields Section

NMIJ Structure

 

 

Photometry and Radiometry Division Laser Standards Section

Optical Radiation Section

Quantum Radiation Division Ionizing Radiation Section

Radioactivity and Neutron Section

Inorganic Analytical Chemistry Division Inorganic Standards Section

Environmental Standards Section

Organic Analytical Chemistry Division Gas Standards Section

Organic Standards Section

Bio-Medical Standards Section

Nanomaterial Characterization Division Surface and Nano-Analysis Section

Nanostructure Material Characterization Section 

Particle Metrology Section 

Measurement Standards System Division Chemical Analysis Standards Section

Chemical Measurement System Section 

Metrological Information Section 

Legal Metrology Division 

Dissemination Technology Division Calibration and Verification Section

Pattern Approval Section

NMIJ Structure

 

Gambar 2.6. Struktur NMIJ 
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d. Jerman 

Kegiatan kemetrologian negara Jerman seluruhnya 

menjadi tanggung jawab lembaga metrologi nasional, yaitu 

PTB, yang memiliki 8 (delapan) divisi/bagian yang mengelola 

metrologi fisika, kimia, radiasi pengion dan metrologi legal 

dan pengukuran-pengukuran presisi lain yang dibutuhkan 

seperti bidang medik dan industri. 

 

Div.1 Mechanical & Acoustic 

D2. Electricity 

D3. Chemical Physics &Explosive 

Div.4 Optics 

Div.5 Precision Eng. 

Div.6 Ionizing Rad 

Div.7 Temperature & Synch Rad 

Div.8 Medical Physics 

Div.Q Cross Sec. Task: Dep.Q3. Legal 

MEtrology 

Admin Service 

 

Gambar 2.7. Struktur PTB Jerman 
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e. Korea Selatan 

Kegiatan kemetrologian di Korea Selatan dikelola oleh 2 

lembaga di bawah 2 kementrian yang berbeda. Metrologi 

Ilmiah menjadi tanggung jawab Korea Research Institute of 

Standard and Science (KRISS) yang berada di bawah 

kementrian Iptek sedangkan metrologi legal menjadi 

tanggung jawab Korea Agency for Technology and Standard 

(KATS) di bawah kementrian Perdagangan, Industri dan 

Ekonomi. 

 

Infrastruktur Metrologi

Scientific Metrology

KRISS

Legal Metrology

KATS

Korea Selatan

 

 

Gambar 2.8.a. Infrastruktur Metrologi Korea Selatan 
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KRISS (Ministry of Education, and Science and Teechnology)

 

Gambar 2.8.b. Infrastruktur Metrologi Korea Selatan (KRISS) 

 

Korea Agency for Technology and Standards  (MOCIE)

- Standard (KS), - Akreditasi (KOLAS), Metrologi Legal

 

Gambar 2.8.c. Infrastruktur Metrologi Korea Selatan (KATS) 
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D. Infrastruktur Metrologi di Indonesia dan permasalahannya 

1. Landasan Peraturan kemetrologian  

Perkembangan  metrologi  di  Indonesia  mulai  diatur  

sejak  tahun  1923,  yaitu  dengan diberlakukannya  Ordonansi  

Tera  tahun  1923  yang  mengalami  4  kali  perubahan  dan 

terakhir  dengan  Undang-undang  R.I.  No.  2  Tahun  1981  

tentang  Metrologi  Legal (UUML). Dalam Penjelasan atas  

UUML  diterangkan  bahwa  dengan  masa  peralihan selama  

10  tahun  (yang  dalam  pelaksanaannya  15  tahun),  sejak  1  

Januari  1938 di Indonesia berlaku secara resmi Satuan Sistem 

Metrik dalam ukuran,  takaran, timbangan dan 

perlengkapannya yang menggantikan satuan sistem tradisional 

seperti elo, kati dan lain sebagainya.  

Ordonansi  Tera  telah  mendasari  ditandatanganinya  

Keputusan  Presiden  Nomor  54 Tahun  1957  tentang  

Penunjukan  Panitia  Induk  untuk  Meter  dan  Kilogram  

(PIMK)  dan Keputusan  Presiden  Nomor  55  Tahun  1957  

tentang  Penunjukan  Meter  (X  27)  dan Kilogram prototype (K 

46) sebagai Standar Nasional. Semua ketentuan ini sudah tidak 

berlaku dengan diberlakukannya UUML. Di dunia 

internasional, Meter X 27 sudah tidak dipakai sebagai standar 

untuk satuan meter, sementara Prototipe kilogram dalam 
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waktu dekat juga tidak akan dipakai sebagai standar untuk 

satuan massa.  

Selain  mengadopsi  Sistem  Satuan  Internasional  (SI)  

sebagai  satu-satunya  sistem satuan yang berlaku secara 

resmi di Indonesia, UUML mengatur juga tentang standar-

standar,  peralatan  ukur,  tera  dan  tera  ulang,  barang  

dalam  keadaan  terbungkus, perbuatan yang dilarang, 

ketentuan pidana, pengawasan dan penyidikan.   

Pasal  8,  9  dan  10  UUML  menyebutkan  bahwa  

standar  nasional  dan  tatacara pengurusan,  pemeliharaan  

dan  pemakaiannya,  serta  susunan  turunan-turunannya 

ditetapkan  dengan  Peraturan  Pemerintah  (PP).  Kemudian  

pada  Pasal  11  dinyatakan bahwa  standar  nasional  dibina  

oleh  suatu  lembaga  yang  khusus  dibentuk  untuk  itu yang 

susunan organisasi dan tata kerjanya ditetapkan dengan 

Keputusan Presiden. 

PP  yang  telah  dikeluarkan  untuk  melaksanakan  Pasal  

8,  9  dan  10  tersebut  di  atas adalah  Peraturan  Pemerintah  

Republik  Indonesia  Nomor  2  Tahun  1989  tentang Standar  

Nasional  untuk  Satuan  Ukuran.  Pasal  1  dan  2  PP  itu  

mendefinisikan  standar nasional  atau  standar  tingkat  I  dan  

turunan-turunannya  sebagai  standar  tingkat  II,  III, IV,  dan  

standar  kerja  tanpa  menyatakan  jenis-jenis  standar  itu  
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untuk  tiap  satuan ukuran.  Kemudian  pada  Pasal  6  

disebutkan  bahwa  penetapan,  pengurusan, pemeliharaan  

dan  pemakaian  standar  nasional  satuan  ukuran  dilakukan  

oleh  Dewan Standardisasi  Nasional  (DSN).  Lebih  jauh,  

Penjelasan  atas  PP  untuk  Pasal  6 mengimplikasikan bahwa 

DSN adalah lembaga pembina yang dimaksud oleh Pasal 11 

UUML.  Sampai  di  sini  tampak  bahwa  PP  tersebut  tidak  

menetapkan  standar  nasional satuan  ukuran  secara  

spesifik,  dan  menimbulkan  kerancuan  pada  tugas-tugas  

teknis yang  dibebankan  kepada  DSN  sementara  DSN  tidak  

memiliki  laboratorium.  Lagipula, DSN sudah tidak ada sejak  

berdirinya BSN pada tahun 1997.  Oleh sebab itu, PP No. 

2/1989  menjadi  kurang  optimal  untuk  digunakan  dalam  

pembinaan  SNSU. Konsekuensinya,  semua  peraturan  di  

bawah  PP  itu  (antara  lain  Keppres  No.  7/1989 tentang  

DSN,  dan  Keputusan  Sekretaris  Dewan  /  Ketua  Pelaksana  

Harian  DSN  No. 086/IV.73/A.8/90  tentang  Petunjuk  

Pelaksanaan  Tugas Komite  SNSU  dan  Puslitbang KIM-LIPI) 

juga tidak dapat digunakan.  

Pengganti  PP  No.  2/1989  belum  ada.  Kevakuman  itu  

saat  ini  diisi  oleh  Peraturan Pemerintah  Republik  Indonesia  

Nomor  102  Tahun  2000  tentang  Standardisasi Nasional.  PP  

No.  102/2000  lebih  banyak  mengatur  Standar  Nasional  
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Indonesia  (SNI).  Kegiatan yang berkaitan dengan metrologi 

teknik termasuk kedalam ruang lingkup standardisasi nasional 

(Pasal 2), dan SNSU merupakan suatu bidang tugas BSN yang 

dilaksanakan oleh  Komite  SNSU  (Pasal  4).  Jadi  PP  ini  

tidak  melaksanakan  Pasal  8  –  10  UUML secara  langsung,  

tetapi  melimpahkan  tugas  itu  kepada  Komite  SNSU  yang  

kemudian dibentuk dengan Keputusan Presiden Nomor 79 

Tahun 2001.  

Keppres No. 79/2001 menyatakan bahwa Komite SNSU 

mempunyai tugas memberikan pertimbangan  dan  saran  

kepada  BSN  mengenai  SNSU  (Pasal  2).  Dalam 

melaksanakan  tugasnya  itu,  Komite  menyelenggarakan  

fungsi  pemberian pertimbangan  dan  saran  kepada  BSN  

mengenai  SNSU  dan  turunannya,  pengelolaan dan  

pembinaan  SNSU  serta  tatacara  kalibrasinya,  dan  

pelaksanaan  tugas  lain  yang diberikan  oleh  Presiden  (Pasal  

3).  Kemudian,  untuk  mendukung  pelaksanaan  tugas dan 

fungsi tersebut, diadakan pengelolaan teknis ilmiah SNSU yang 

dilaksanakan oleh unit  kerja  di  lingkungan  LIPI  yang  

bertugas  di  bidang  metrologi  (Pasal  6).  Unit  kerja 

dimaksud, adalah Puslit KIM-LIPI.  
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Berdasarkan  kenyataan  peraturan  yang  ada  

sebagaimana  diuraikan  di  atas,  dapat ditarik penafsiran 

sebagai berikut: 

(1) Belum ada payung hukum yang jelas yang mengatur 

kegiatan kemetrologian di Indonesia. Terdapat  peraturan 

yang tumpang tindih dan tidak sesuai dengan kaidah 

pembuatan/pembentukan peraturan perundang-undangan 

yang semestinya. 

(2) Belum  ada  PP  yang  menetapkan  SNSU  dan  susunan  

turunan-turunan  seperti dimaksudkan oleh UUML. (2)  

Lembaga  khusus  pembina  SNSU  yang  dimaksudkan  

oleh  UUML  saat  ini  adalah sebuah lembaga non-

struktural, yaitu Komite SNSU.  

(3) Pembinaan SNSU oleh Komite SNSU dilaksanakan dalam 

dua bentuk:  

- Pengelolaan kebijakan SNSU, yakni berupa pemberian 

pertimbangan dan saran kepada  BSN  mengenai  SNSU;  

penetapan  SNSU  termasuk  kedalam  bentuk 

pengelolaan ini.  

- Pengelolaan teknis ilmiah SNSU yang dilimpahkan 

kepada Puslit KIM-LIPI.  

(4) Dengan melihat pada tugas-tugas ideal sebuah LMN yang 

didominasi oleh aspek-aspek teknis, maka LMN di 
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Indonesia lebih dekat kepada Pengelola Teknis Ilmiah SNSU 

daripada kepada Komite SNSU.   

2. Metrologi Ilmiah 

 Tugas-tugas Lembaga Metrologi Ilmiah atau biasa 

disebut Lembaga Metrologi Nasional (LMN) telah banyak 

dilaksanakan oleh Puslit KIM-LIPI selaku Pengelola Teknis 

Ilmiah SNSU. 

a. Realisasi dan Pemeliharaan SNSU 

Puslit KIM-LIPI telah dapat menyediakan SNSU 

dengan standar utama untuk 5 (meter untuk panjang, 

second untuk waktu, kelvin untuk suhu, ampere untuk arus 

listrik, dan candela untuk intensitas cahaya) dari 7 satuan 

dasar yang ditetapkan oleh Konferensi Umum Timbangan 

dan Ukuran (CGPM). Standar utama satuan dasar kilogram 

untuk massa adalah International Prototype of kg (1 kg 

Platinum-Iridium) yang disimpan di Sevres, Perancis. Di 

Indonesia, SNSU massa disediakan di Puslit KIM-LIPI yang 

berupa standar kilogram stainless steel kelas E0 yang 

tertelusur ke prototip internasional. Standar utama satuan 

dasar mole untuk jumlah zat tidak disediakan di Puslit KIM-

LIPI mengingat satuan itu berada di luar lingkup 

kompetensinya. Pengukuran jumlah zat berada dalam area 
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pengelolaan lembaga penanggungjawab metrologi kimia 

(Kelompok Kerja yang dikoordinasikan oleh Pusat Penelitian 

Kimia – LIPI). 

Rincian SNSU yang disediakan di Puslit KIM-LIPI 

disajikan pada Lampiran 1. Diperlihatkan keberadaan SNSU 

tersebut sampai dengan tahun 2006 dan sesudahnya, yaitu 

setelah peningkatan kemampuan Puslit KIM-LIPI melalui 

Proyek Metrology, Standardization, Testing, and Quality 

assurance (MSTQ) dengan bantuan pendanaan dari Islamic 

Development Bank (IDB) yang secara keseluruhan 

berlangsung dalam kurun waktu tahun 2005 – 2008. 

Peningkatan tersebut berupa perluasan lingkup, 

peningkatan ketelitian, atau redundancy yang diperlukan 

dalam rangka pemeriksaan silang (cross checking) antar 

standar. 

b. Diseminasi SNSU 

Lampiran 2 memperlihatkan rantai ketertelusuran 

SNSU untuk setiap besaran ukur yang telah dapat 

disediakan oleh Puslit KIM-LIPI. Adapun lingkup pelayanan 

diseminasi SNSU yang dapat diberikan oleh KIM-LIPI secara 

lengkap ditampilkan dalam daftar kemampuan pengukuran 

dan kalibrasi (calibration and measurement capability, 
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selanjutnya, disingkat CMC) seperti pada Lampiran 3. 

Selanjutnya, dari daftar CMC puslit KIM-LIPI tersebut 

sebagian sudah mendapatkan pengakuan internasional 

melalui skema mutual recognition arrangement (MRA) yang 

dikelola CIPM sebagaimana ditunjukkan pada Lampiran 4. 

Informasi ini dapat dilihat juga pada Appendix C dari CIPM 

MRA yang dapat diunduh dari website BIPM 

(http:kcdb.bipm.org/AppendixC). 

Dengan keragaman jenis CMC-nya, Puslit KIM-LIPI 

telah dapat memberikan pelayanan kepada pengguna jasa 

dengan spektrum yang terbentang relatif lebar, baik dari sisi 

status kepemilikan maupun sektor industrinya.Dari aspek 

tingkat ketelitian, pelayanan kalibrasi Puslit KIM-LIPI terbagi 

menjadi dua kelompok, yaitu kalibrasi peralatan standar 

dengan pengguna kebanyakan laboratorium kalibrasi, 

laboratorium pengujian dan industri tertentu, dan kalibrasi 

peralatan industri dengan pengguna kalangan industri 

secara umum. Volume dan nilai kedua kelompok layanan itu 

kurang lebih seimbang.  

Gambaran rinci pelayanan jasa Puslit KIM-LIPI 

tersebut di atas diberikan pada Lampiran 5. Tampak pada 

rekaman untuk tahun 2008 – 2009 bahwa pengguna jasa 

kalibrasinyamencakup 675 perusahaan/lembaga. Pihak 
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swasta merupakan pengguna terbanyak (67%), disusul 

Pemerintah (kementerian (13%), BUMN (12%), lembaga 

pemerintah non-kementerian (6%), dan terakhir pemerintah 

daerah (2%). Sekedar contoh, Tabel 2 memperlihatkan 

beberapa perusahaan swasta pengguna jasa berdasarkan 

klasifikasi industrinya.Alat yang dikalibrasi selama dua 

tahun tersebut di atas berjumlah 4.623 buah dengan nilai 

jasa seluruhnya Rp 2.852.688.491.  

Jasa kalibrasi Puslit KIM-LIPI paling banyak (38,3%) 

digunakan untuk kepentingan kalibrasi dan pengujian (di 

laboratorium kalibrasi dan pengujian).Proporsi sektor-sektor 

penggunaan selengkapnya ditunjukkan pada Lampiran 5 

nomor (3). 

Hingga saat ini, Laboratorioum-laboratorium kalibrasi 

dan pengujian sebagai pengguna mayoritas tersebar pula di 

berbagai BUMN (antara lain PT Tambang Batubara Bukit 

Asam, PT Krakatau Steel, PT Pal Indonesia, PT Pertamina, PT 

Petro Kimia Gresik, PT Pindad, PT PLN, PT Pupuk Kaltim, PT 

Sucofindo, PT Telkom, PT GMF Aero Asia, dan PT Dirgantara 

Indonesia), Kementerian (Perdagangan, Perindustrian, 

Kesehatan, Pertanian, Energi dan Sumber Daya Mineral, 

Lingkungan Hidup, Tenaga Kerja dan Transmigrasi, 

Komunikasi dan Informasi, dan Pendidikan Nasional), LPND 
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(Badan POM, BATAN, BPPT, dan LAPAN) serta Pemerintah 

Daerah (propinsi dan kota). 

Di samping memberikan dukungan teknis pada produk 

yang diperdagangkan, hasil-hasil kalibrasi juga digunakan 

untuk kepentingan perlindungan keselamatan, 

pemeliharaan kesehatan dan pelestarian lingkungan hidup. 

Peralatan di PT Garuda Maintenance Facilities Aero 

Asia, misalnya, berperan dalam memastikan kelayakan 

terbang pesawat untuk menjamin keselamatan 

penerbangan. Peralatan di Badan POM digunakan untuk 

memastikan mutu dan keamanan produk makanan dan 

obat-obatan yang dikonsumsi masyarakat, sedangkan 

peralatan di Badan Pengawasan Fasilitas Kesehatan 

memastikan kebenaran metrologis peralatan medis yang 

digunakan di rumahsakit-rumahsakit dan pusat-pusat 

pelayanan kesehatan masyarakat lainnya. Kementerian 

Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan Kementerian Negara 

Lingkungan Hidup juga memanfaatkan jasa kalibrasi Puslit 

KIM-LIPI, masing-masing untuk kepentingan keselamatan & 

kesehatan tenaga kerja dalam lingkungan pekerjaannya dan 

untuk pemeliharaan lingkungan hidup. 
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Konstruksi dan jasa teknik lain:

Nippon Steel Construction Indonesia, PT

Indonesia Epson Industry, PT Nusantara Turbine and Propulsi, PT

JVC Electronics Indonesia, PT Puncak Jaya Power, PT

LG Electronics Indonesia, PT Schumberger Geophysics Nusantara, PT

Panasonic Lighting Indonesia, PT Summarecon Agung, PT

Sanyo Jaya Components Indonesia, PT Wijaya Karya, PT

Sharp Semiconductor Indonesia, PT

Siemens Indonesia, PT

Trafoindo Prima Perkasa, PT Bayer Material Science Indonesia, PT

Trankakabel, PT Chandra Asri, PT

Wika NGK Insulators, PT Conoco Philips Indonesia Ltd.

Yuasa Battery Indonesia, PT Pulp dan kertas:

Alat ukur, uji dan penelitian: Riau Andalan Pulp and Paper, PT

Yokogawa Indonesia, PT Indah Kiat Pulp, PT

Yamamoto Keiki Indonesia, PT Tjiwi Kimia, PT

Mecoindo, PT Tekstil dan garmen:

Otomotif: Tifico, Tbk, PT

Astra Daihatsu Motor, PT Indah Jaya Textile, PT

Krama Yudha Ratu Motor, PT Indo Taichen Textile Industry, PT

Mesin Isuzu Indonesia, PT Makanan dan minuman:

Mitsubishi Electric Automotif Indonesia, PT Coca Cola Bottling Indonesia, PT

Yamaha Motor Parts Mfg. Indonesia, PT Indofood Sukses Makmur, PT

Nestle Indonesia, PT

Farmasi:

Trakindo Utama, PT Konimex Pharmaceutical Laboratories, PT

United Tractors Tbk, PT Merck, Tbk., PT

Hitachi Construction Machinery Indonesia, PT Sinde Budi Sentosa, PT

Logam dan produk logam:

Indonesia Nipponsteel Pipe, PT

Steel Pipe Industry of Indonesia, PT Laboratorium Klinik Prodia

YKK AP Indonesia, PT Rumah Sakit Pondok Indah

Semen, keramik, gelas dan produk terkait: Klinik Mata Nusantara

Asahimas Flat Glass Tbk, PT Lain-lain:

NGK Ceramics Indonesia, PT Sinarmas, PT

Surya Toto Indonesia, PT Palyja, PT

Kalibrasi, pengujian dan sertifikasi: German Center Indonesia, PT

Mutuagung Lestari, PT Unilever Indonesia, PT

TUV Nord Indonesia, PT

Intertek Utama Services, PT

Pupuk, pembasmi hama dan produk kimia 

lain:

Perlindungan keselamatan, kesehatan 

dan lingkungan hidup:

Komponen/alat/mesin listrik/elektronik, alat 

telekomunikasi:

Reaktor/boiler, alat berat, mesin/alat/suku 

cadang mekanik:

 

Tabel 2.3. Sampel perusahaan swasta pengguna jasa 

kalibrasi Puslit KIM-LIPI berdasarkan klasifikasi industrinya. 
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Diseminasi SNSU melalui pelayanan kalibrasi yang 

diuraikan di atas dilaksanakan berkelanjutan. Volumenya 

meningkat dari tahun ke tahun. Hal ini terlihat pada 

rekaman nilai Penerimaan Negara Bukan Pajak Puslit KIM-

LIPI dari kalibrasi selama lima tahun terakhir, yaitu 

berturut-turut sebesar Rp 718.375.425 (2006), Rp 

1.170.428.530(2007), Rp 1.244.913.930 (2008), Rp 

1.607.774.561(2009) dan Rp 2.068.107.164 (2010). 

c. Penelitian dan pengembangan 

Lampiran 7 memuat beberapa contoh hasil penelitian 

yang telah diterbitkan baik dalam seminar maupun jurnal 

nasional dan internasional. 

d. Pembinaan dan tugas kepakaran 

Beberapa naskah usulan kebijakan yang terkait 

dengan penguatan infrastruktur mutu untuk mendukung 

peningkatan ekspor produk nasional telah dibuat oleh tim 

peneliti Puslit KIM-LIPI.  

Sejak 39 tahun yang lalu, Puslit KIM-LIPI telah secara 

rutin mengadakan seminar nasional di bidang metrology dan 

melakukan pelatihan-pelatihan untuk industry maupun 

laboratorium kalibrasi. 
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e. Kerjasama Internasional 

Perlu dicatat, bahwa lembaga yang melaksanakan 

kegiatan metrologi ilmiah (pengelolaan standar pengukuran 

nasional) tidak dapat mengikuti kegiatan-kegiatan 

internasional yang diperlukan untuk memperoleh 

pengakuan internasional karena adanya tunggakan iuran 

tahunan kepada BIPM dari tahun 1993 sampai dengan 

2002. Akibatnya, pengakuan terhadap   sistem   akreditasi   

laboratorium   kalibrasi   (pengakuan   kompetensi   pelaku 

metrologi industri) tidak dapat dicapai oleh Indonesia. Pada 

awal tahun 2003, setelah pemerintah RI melunasi 

kewajibannya, barulah kemudian Pusat Penelitian Kalibrasi, 

Instrumentasi dan Metrologi (Puslit KIM) LIPI, yang telah 

berpartisipasi dalam kegiatan metrologi regional dalam 

forum APMP, dapat memulai aktivitasnya dalam forum 

BIPM.  

Dengan segala keterbatasannya, pada akhir tahun 

2003 kegiatan metrologi ilmiah RI dianggap cukup untuk 

memenuhi persyaratan awal yang diperlukan untuk 

memperoleh pengakuan sistem akreditasi laboratorium 

kalibrasi. 
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Untuk memperoleh pengakuan internasional, Puslit KIM-

LIPI, mewakili Indonesia, telah melakukan hal-hal sebagai 

berikut: 

(1) Menandatangani CIPM MRA pada tanggal 2 Juni 2004. 

(2) Mengikuti lebih dari 40 ILC sejak 1996, dimana bidang-

bidang pengukuran yang diperbandingkan mencakup 

semua kelompok CMC Puslit KIM-LIPI. Rekaman 

keikutsertaan dalam ILC ini disajikan pada Lampiran 7. 

(3) Menerapkan sistem manajemen mutu laboratorium 

berdasarkan ISO/IEC 17025 serta membuktikan 

penerapannya melalui proses akreditasi (peer review). 

Daftar peer review sejak tahun 2004 direkam pada 

Lampiran 8. 

f. Berbagai kekurangan yang masih belum teratasi, antara 

lain:  

(1) Ketertelusuran pengukuran dalam metrologi kimia dan 

radiasi pengion belum terbangun, dan kedua bidang 

tersebut bukan merupakan kompetensi Puslit KIM-LIPI. 

Urgensi ini patut diperhatikan mengingat pengukuran 

kimia dan radiasi pengion tidak kurang banyaknya 

dilakukan di industri, bidang pertanian, perlindungan 
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kesehatan dan keamanan, serta pelestarian fungsi-

fungsi lingkungan hidup. Lembaga yang memiliki 

kegiatan dalam metrologi kimia, khususnya 

pengembangan bahan acuan untuk pengukuran kimia, 

adalah Pusat Penelitian Kimia – LIPI. Adapun lembaga 

yang melakukan pengukuran dan kalibrasi alat ukur 

radiasi pengion, dan sudah berpartisipasi dalam 

kegiatan-kegiatan metrologi regional dan internasional, 

adalah Puslitbang Keselamatan Radiasi dan Biomedika 

Nuklir (P3KRBiN) – BATAN. 

(2) SNSU untuk massa yang dikelola Puslit KIM-LIPI bukan 

standar yang memiliki karakteristik metrologis tertinggi 

di Indonesia. Standar massa tertinggi adalah kilogram 

prototype K-46 yang dipelihara Direktorat Metrologi-

Direktorat Jenderal Dalam Negeri-Departemen 

Perdagangan. 

(3) Relatif terhadap tuntutan yang ada, diseminasi SNSU 

Puslit KIM-LIPI belum dapat memenuhi semua 

kebutuhan kalibrasi besaran fisik di Indonesia yang 

berada dalam lingkup kompetensinya. Jenis-jenis 

standar dan alat ukur yang ketertelusurannya belum 

bisa diperoleh melalui SNSU di Puslit KIM-LIPI antara 
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lain adalah DC high-voltage meter di atas 1 kV, 

distortion analyzer dari harmonic ke atas, RF power 

meter, step gauge 600 sampai 1000 mm, filter 

ultraviolet, dan termometer radiasi di bawah 200oC.  

(4) Proses menuju pengakuan internasional terhadap 

kemampuan teknis (CMC) Puslit KIM-LIPI masih dalam 

tahap awal (lihat Bagian 4.2 butir 5 huruf a). Di lain 

pihak, tuntutan untuk pengakuan tersebut yang 

mencakup keseluruhan bidang pengukuran, khususnya 

dari badan akreditasi dan lembaga penilaian kesesuaian, 

sudah timbul dan makin mendesak sejak sekitar lima 

tahun yang lalu. 

(5) Dari aspek formal struktural, Puslit KIM-LIPI tidak 

memiliki tugas pokok dan fungsi (tupoksi) yang 

mencerminkan keutuhan sebuah LMN. Tupoksi 

penelitian dalam bidang metrologi hanya salah satu saja 

dari tupoksi LMN dan tidak dengan sendirinya 

mengimplikasikan tugas-tugas pemeliharaan dan 

diseminasi SNSU untuk menjamin ketertelusuran 

pengukuran. 
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(6) Jumlah dan kualifikasi tenaga metrologis 

Personel metrologi Puslit KIM-LIPI (pegawai yang bertugas 

di Bidang Metrologi dan Bidang Kalibrasi) per September 

2011 berjumlah 79 orang. Dengan klasifikasi internal, 

jumlah tersebut terbagi menjadi 12 Metrologis, 19 

Penyelia dan 48 Pelaksana Teknis yang rinciannya 

diberikan pada Lampiran 9. Jumlah dan komposisi itu 

dinilai sudah tidak memadai lagi dan perlu disesuaikan. 

Meskipun personel senior dan yunior yang ada telah 

melaksanakan tugas-tugas NMI selama ini, tenaga 

metrologisnyamasih kurang dilihat dari kebutuhan untuk 

pemanfaatan maksimal fasilitas standar dan peralatan 

ukur yang dimiliki setelah memperoleh tambahan dari 

hasil Proyek MSTQ (2005 – 2008). Pegawai baru tingkat 

sarjana (S1) yang diperoleh selama lima tahun terakhir 

cukup menjanjikan, namun diperlukan pembinaan, 

pelatihan dan pengalaman sekitar 10 - 15 tahun untuk 

menjadi Metrologis. Untuk mencapai kondisi ideal dalam 

kurun waktu 10 tahun yang akan datang dengan 

minimal satu orang Metrologis tiap area pengukuran, 

dibutuhkan penambahan personel sehingga seluruhnya 
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125 orang dengan komposisi 38 Metrologis, 37 Penyelia 

dan 50 Pelaksana Teknis.   

(7) Intensitas litbang standar 

Penelitian-penelitian yang selama ini dilakukan lebih 

banyak berkenaan dengan pengembangan dan pencarian 

alternatif tekni pengukuran untuk mengembangkan 

lingkup CMC pada tingkat di bawah SNSU dalam diagram 

ketertelusuran metrologis. Masih sangat kurang 

penelitian tentang karakteristik sensor-sensor standar 

utama dan sistem diseminasi SNSU ke standar tertinggi 

satuan turunan yang diharapkan dilakukan oleh sebuah 

NMI.  

(8) Inisiatif dan kepemimpinan di forum global 

Melalui keanggotaannya dalam APMP dan sebagai 

penandatangan CIPM MRA, Puslit KIM-LIPI telah 

berperanserta dalam program-program kemetrologian 

regional dan internasional yang telah membuahkan 

pengakuan atas CMC Indonesia. Dalam Developing 

Economy Committee – APMP,keaktifan Puslit KIM-LIPI 

cukup baik, antara lain dalam pembahasan program-

program ILC dan pengembangan SDM, bahkan menjadi 

pilot laboratory dalam ILC gauge blocks pada tahun 2009. 
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Puslit KIM-LIPI juga telah dipercaya menjadi tuan rumah 

penyelenggaran APMP General Assembly and Related 

Meetings pada tahun 2008 di Jakarta. 30 negara dengan 

288 orang peserta atau delegasi.Yang dipandang masih 

kurang adalah gagasan-gagasan kreatif dan masukan-

masukan yang kontributif untukpenetapan kebijakan, 

program dan kegiatan metrologi global yang pada 

akhirnya akan berpengaruh positif bagi kepentingan 

metrologi nasional.Puslit KIM-LIPI juga belum dapat 

menempatkan personel metrologisnya pada posisi 

kepemimpinan di komite-komite teknis APMP. 

(9) Komitmen waktu pelayanan 

Terlepas dari luasnya pemanfaatan jasa kalibrasi Puslit 

KIM-LIPI oleh masyarakat yang dijelaskan sebelumnya), 

sebagian pengguna jasa masih merasakan terlalu lama 

waktu yang dibutuhkan sejak alat diserahkan sampai 

sertifikat kalibrasi diterima. Komitmen waktu ini harus 

diperbaiki.  

3. Metrologi Legal 

Dalam hal pembinaan metrologi legal, Indonesia dengan 

diwakili oleh Direktorat Metrologi-Direktorat Jenderal 

Perdagangan Dalam Negeri-Departemen Perdagangan telah 

menjadi anggota OIML sejak tahun 1960 dan menjadi 
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anggota Asia Pacific Legal Metrology Forum (APLMF). 

Disamping menjadi anggota organisasi regional dan 

internasional di bidang metrologi tersebut, Direktorat 

Metrologi secara aktif mewakili Indonesia dalam ASEAN 

Consultative Committe on Standards and Quality (ACCSQ) - 

Working Group (WG) 3 - sub WG Legal Metrology yang 

merupakan wadah negara-negara ASEAN dalam melakukan 

harmonisasi regulasi metrologi.  

Disamping mewakili Indonesia dalam forum regional 

dan internasional di bidang metrologi, berdasarkan 

Keputusan Sekretaris / Ketua Pelaksanan Harian DSN No. 

955/IV.2.06/HK.01.04/3/92 telah ditunjuk sebagai 

pengelola standar massa nasional K-46. Saat ini, standar 

massa tersebut belum digunakan secara resmi sebagai 

standar nasional disebabkan belum pernah digunakan 

dalam international atau regional key / supplementary 

comparison yang diselenggarakan oleh BIPM/APMP. Pada 

tahun 2004 standar massa K-46 tersebut telah 

direkalibrasikan ke BIPM dan Direktorat Metrologi telah 

melakukan upaya-upaya pembinaan dengan 

mengembangkan laboratorium massa dan 

mendiseminasikan standar K-46 tersebut, khususnya untuk 

menjamin ketertelusuran pengukuran massa dalam lingkup 
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metrologi legal. Selain standar massa K-46, Direktorat 

Metrologi juga merupakan pengelola standar besaran 

panjang dengan kode X-27 yang merupakan standar primer 

panjang sebelum perubahan definisi standar primer panjang 

terbaru dari CIPM. Saat ini, meskipun standar panjang X-27 

tersebut bukan lagi merupakan standar primer panjang, 

standar tersebut telah direkalibrasikan ke NMIA-Australia 

dan didiseminasikan ke standar ukuran garis yang 

digunakan sebagai acuan dalam kegiatan metrologi legal. 

a. Penyelenggaraan Metrologi Legal pada Era 

Otonomisasi 

Proses pengukuran atau penyelenggaraan kegiatan metrologi 

legal diatur melalui Undang-Undang Nomor 2 tahun 1981 

tentang Metrologi Legal, yang bertujuan untuk melindungi 

kepentingan umum melalui adanya jaminan dalam 

kebenaran pengukuran serta adanya ketertiban dan 

kepastian hukum dalam pemakaian satuan ukuran, standar 

satuan, metoda pengukuran dan alat-alat ukur, takar, 

timbang dan perlengkapannya, dalam hal ini 

penyelenggaraan kegiatan metrologi legal tersebut 

diamanatkan kepada Menteri yang bertanggung jawab dalam 

bidang metrologi legal. 
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Sejalan dengan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 32 

Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan 

Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian 

Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan 

Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah 

Kabupaten/Kota, urusan penyelenggaraan metrologi legal 

menjadi urusan pilihan bagi Pemerintah Provinsi dan 

Pemerintah Kabupaten/Kota. Pengaturan teknis urusan 

pemerintahan diatur dengan Peraturan Menteri yang 

membidangi urusan tersebut, oleh karena itu melalui 

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 50 Tahun 2009 

tentang Unit Kerja dan Unit Pelaksana Teknis Metrologi 

Legal dan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51 tahun 

2009 tentang Penilaian Unit Pelaksana Teknis Metrologi 

Legal diatur lebih detail pelaksanaan urusan pilihan 

metrologi legal. 

No. Pembagian Urusan Metrologi 
Legal 

Kab/
Kota 

Provinsi Pusat 

1. Penyuluhan dan Pengamatan √ √ √ 

2. Pengawasan dan Penyidikan √ √ √ 

3. Pelaksanaan Tera dan Tera Ulang √ √ √ 

4. Pengelolaan Standar Ukuran dan 

Laboratorium 
 √ √ 

5. Pengujian UTTP dalam rangka 
Perizinan 

  √ 

Tabel 2.4. Pembagian Urusan Pemerintah untuk Bidang 

Metrologi Legal 

bp
hn



119 

 

  

Walaupun telah ditetapkan urusan metrologi legal menjadi 

urusan pilihan bagi Pemerintah Provinsi dan Pemerintah 

Kabupaten/Kota terhitung dari 7 Oktober 2009, namun 

sampai dengan pertengahan tahun 2013 baru ada 1 

Kabupaten/Kota yang membentuk UPTD metrologi legal, 

oleh karena itu untuk mempercepat pembentukan UPTD di 

Pemerintah Kabupaten/Kota, maka Pemerintah memberikan 

stimulus untuk Pemerintah Kabupaten/Kota untuk 

membentuk UPTD Metrologi Legal melalui pemberian 

bantuan pembangunan kantor UPTD Metrologi Legal dan 

peralatannya juga sarana transportasi untuk kegiatan tera 

dan tera ulang mobil sejak tahun 2011 hingga 2013. Tahun 

2013 sedang dibangun Kantor UPTD Metrologi Legal di 15 

Kabupaten/Kota.  

Untuk memfasilitasi Pemerintah Daerah dalam upaya 

mempercepat peningkatan tertib ukur di daerah, dibentuk 

Balai Standardisasi Metrologi Legal (BSML) pada tahun 

2005, dengan demikian bimbingan dan fasilitasi bisa 

langsung diberikan secara efektif dan efisien. 
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Ibukota Provinsi

Balai SML Regional

Dit Metrologi

Jalur transportasi

Arah Pembinaan  

Gambar 2.9. Peta Pembinaan BSML 

 

BSML merupakan fasilitator Pemerintah dalam 

mempercepat peningkatan pelayanan tera/tera ulang UTTP 

di daerah melalui fasilitasi SDM kemetrologian, peralatan 

standar uji, dan bimbingan teknis kepada Unit Pelaksana 

Teknis Daerah (UPTD) Metrologi Legal. BSML juga memiliki 

peranan dalam menjaga ketertelusuran standar uji yang 

digunakan dalam pelayanan tera/tera ulang sehingga 

kebenaran hasil pengukuran di seluruh wilayah Indonesia 

tetap terjaga keakurasiannya. 

b. SDM Kemetrologian legal 

Sesuai dengan Peraturan Menteri Perdagangan No. 48 

Tahun 2010, SDM Kemetrologian dibagi menjadi beberapa 

klasifikasi yaitu : 
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- Penera  penera dapat melakukan kegiatan menera 

dan menera ulang setelah ditetapkan sebagai pegawai 

berhak 

- Pengamat Tera 

- Pranata Laboratorium 

- PPNS Metrologi Legal 

Klasifikasi SDM dibuat saat ini belum didukung oleh 

jabatan fungsional yang sesuai untuk masing – masing 

klasifikasi tersebut. Hingga saat ini jabatan fungsional yang 

telah ditetapkan oleh Kementerian PAN dan RB baru 1 (satu) 

yaitu jabatan fungsional Penera. Berdasarkan data yang 

diolah oleh Direktorat Metrologi, Pegawai Berhak memiliki 

jumlah yang sangat terbatas bila dibandingkan dengan 

kebutuhan ideal untuk melakukan pelayanan tera/tera 

ulang terhadap UTTP yang beredar di masyarakat. 

Keterbatasan jumlah SDM Pegawai Berhak tersebut akan 

semakin meningkat karena terus berkurangnya jumlah 

tersebut dari tahun ke tahun karena memasuki usia 

pensiun. Jumlah Pegawai Berhak pada semester pertama 

tahun 2013 sebanyak 815 orang dan tersebar secara 

nasional sebagaimana tergambar dalam data berikut: 
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Wilayah 
UPT/U

PD 

Pegaw

ai 
Berha

k 

Pengamat 
Tera 

PPNS 
Metrologi 

Legal Prana
ta Lab 

Pro
v 

Kab/Ko
ta 

Pro
v 

Kab/Ko
ta 

Sumater

a 
13 150 7 35 43 2 - 

Jawa, 

Bali & 
NTT 

25 445 18 32 
16

9 
- - 

Kalimant
an 

5 49 5 7 23 - - 

Sulawesi, 

Maluku 
& Papua 

9 76 7 26 31 1 - 

Direktor
at 

Metrolog
i 

2 59 9 11 7 

BSML  36 - 7 7 

Total 815 146 287 14 

Tabel 2.5. Sebaran Pegawai Berhak 

 

Minimnya jumlah SDM Kemetrologian khususnya yang 

menempati jabatan fungsional penera tersebut diperparah 

dengan terjadinya penurunan jumlah SDM Kemetrologian 

setiap tahunnya yang diakibatkan oleh beberapa faktor, yaitu: 

1. Banyaknya SDM Kemetrologian, dalam hal ini tenaga 

fungsional penera yang akan memasuki masa pensiun 

pada BUP (Batas Usia Pensiun) 56 Tahun.  
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2. Karena pertimbangan pembinaan dan pemanfaatan 

kompetensi dalam lingkup manajerial, banyaknya SDM 

Kemetrologian, dalam hal ini tenaga fungsional penera 

yang dimutasikan menjadi pejabat struktural tanpa 

mengusahakan untuk segera mencari atau merekrut 

pengganti yang memiliki kompetensi yang sama.  

Dengan kondisi SDM Kemetrologian saat ini sangat 

memprihatinkan, harus menangani tera/tera ulang terhadap 

UTTP yang beredar dimasyarakat sesuai dengan amanah 

Undang-undang Metrologi Legal. 

 

c. Kondisi Pelayanan di Bidang Metrologi Legal 

Semenjak otonomi daerah, dimana fungsi kemetrologian 

dilakukan oleh Pemerintah Daerah, Pemerintah Pusat tidak 

dapat memantau secara tepat seluruh kegiatan pelayanan 

kemetrologian, hal ini karena berdasarkan struktur organisasi 

Direktorat Metrologi selaku pembina kegiatan kemetrologian 

berbeda dengan struktur UPTD di provinsi atau 

kabupatan/kota. Merujuk pada NSPK yang dikeluarkan oleh 

Kementerian Perdagangan tentang kegiatan kemetrologian yaitu 

Peraturan Menteri Perdagangan no. 50 Tahun 2009 setiap 

kegiatan kemetrologian yang dilakukan oleh Pemerintah 
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Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/kota harus memberikan 

laporan kepada Pemerintah Pusat cq Direktorat Metrologi, akan 

tetapi proses ini belum berjalan dengan baik. Sampai Semester 

I tahun 2013 data pelayanan UTTP yang diterima oleh 

Direktorat Metrologi dapat dilihat pada tabel berikut :   

 

No. Jenis UTTP 
Triwulan II 

2013 
2012 2011 

1 Alat ukur panjang 8.898 86.702 64.806 
2 Takaran 19.561 123.425 207.691 

3 Alat ukur Gelas 5 19 363 
4 Bejana Ukur 1.031 3.253 2.706 

5 Tangki Ukur 4.560 18.574 13.575 
6 Timbangan 153.516 855.917 932.545 

7 Anak Timbangan 844.321 2.793.416 2.657.982 
8 Alat Ukur Gaya dan 

Tekanan 
128 493 99 

9 Alat Kadar Air 3.236 3.951 868 
10 Alat Ukur Cairan 

Dinamis 

760/092 1.198.800 543.051 

11 Alat Ukur Gas 418 27.761 19.147 

12 Alat Ukur Energi 
Listrik 

2.563.259 6.308.527 7.027.271 

13 Perlengkapan 5.912 25.683 17.136 

14 Alat ukur 
lingkungan 

0 0 0 

 

Tabel 2.6. Data Pelayanan UTTP 

Perubahan sistem pemerintahan dari sentralistik menjadi 

otonomi mendorong pula perubahan arah kebijakan 

penanganan metrologi di daerah. Lahirnya Undang – Undang 

no. 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Restribusi Daerah 

menjadi salah satu peraturan perundangan yang mendorong 
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perubahan tersebut, dimana dalam undang-undang ini 

pelayanan tera dan tera ulang dapat ditarik biaya restribusi 

sehingga banyak daerah yang berupaya untukk meningkatkan 

target pendapatan daerahnya dengan mengambil restribusi 

yang semakin besar dari kegiatan pelayanan tera dan tera 

ulang. Perubahan arah kebijakan ini menjadikan target 

pelayanan tera dan tera ulang bukan pada jumlah UTTP nya 

akan tetapi kepada pemenuhan terhadap target Pendapatan 

Asli Daerah (PAD). Seiring upaya peningkatan PAD melalui 

peningkatan biaya restribusi untuk masing – masing jenis 

UTTP, maka kegiatan pelayanan tera dan tera ulang lebih 

mengarah pada pemberian pelayanan untuk UTTP yang 

memiliki nilai restribusi yang tinggi. Data setiap tahun 

pelayanan tera dan tera ulang yang cenderung tetap atau 

malah menurun dibeberapa daerah padahal pertumbuhan 

ekonomi dan penduduk setiap tahun ditengarai terjadi dipicu 

oleh perubahan target pelayanan kemetrologian yang lebih 

berorientasi ke PAD. 

 

 

 

bp
hn



126 

 

N

o 
Provinsi 

Tera 

TW II 
2013 

Tera 
Ulang 

TW II 
2013 

Semest

er I 
2013 

2012 2011 

1 Nangroe 
Aceh 

Darussalam 

42 11.84
6 

11.888 31.418 30.373 

2 Sumatera 
Utara 

10 1.663 1.673 16.564 46.546 

3 Sumatera 
Barat 

178 9.196 9.374 223.586 24.820 

4 Riau    8.117 23.540 
5 Kepulauan 

Riau 

2 4.562 4.564 20.654 18.325 

6 Jambi 117 6.160 6.277 12.556 15.299 
7 Bengkulu  904 904 3.040 4.263 

8 Sumatera 
Selatan 

   17.796 16.280 

9 Kep. 
Bangka 

Belitung 

17 5.146 5.163 7.410 8.746 

1
0 

Lampung    1.912 16.162 

1
1 

Banten 27.2
92 

17.93
6 

45.228 170.734 165.780 

1
2 

DKI Jakarta    2.834.90
0 

3.328.49
9 

1
3 

Jawa Barat 3.18
5.30

9 

129.7
86 

3.315.0
95 

4.476.62
7 

4.569.99
2 

1
4 

Jawa 
Tengah 

458.
109 

225.2
89 

713.398 2.529.79
1 

2.172.64
0 

1
5 

DI 
Yogyakarta 

18.4
82 

28.75
9 

47.241 105.012 187.396 

1
6 

Jawa Timur 100.
981 

208.9
62 

309.943 595.940 775.853 

1

7 

Bali 7.33

4 

 7.334 66.306 63.880 

1

8 

Nusa 

Tenggara 
Barat 

 3.588 3.588 39.476 43.480 

1
9 

Nusa 
Tenggara 
Timur 

 1.216 1.216 26.396 14.608 

2 Kalimantan 1.09 1.674 2.771 16.017 22.595 
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N

o 
Provinsi 

Tera 

TW II 
2013 

Tera 
Ulang 

TW II 
2013 

Semest

er I 
2013 

2012 2011 

0 Barat 7 
2

1 

Kalimantan 

Tengah 

 4.210 4.210 15.612 20.814 

2
2 

Kalimantan 
Selatan 

   10.891 45.415 

2
3 

Kalimantan 
Timur 

163 6.958 7.121 21.157 19.434 

2
4 

Sulawesi 
Barat 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    807 801 

2
5 

Sulawesi 
Selatan 

   119.568 92.896 

2

6 

Sulawesi 

Tenggara 

2 324 326 7.506 7.096 

2

7 

Sulawesi 

Tengah 

25 1.735 1.760 7.552 11.875 

2

8  

Sulawesi 

Utara 

 10.09

9 

10.099 14.127 13.716 

2
9 

Gorontalo 12 5.265 5.277 14.054 12.052 

3
0 

Maluku    2.704 1.570 

3
1 

Maluku 
Utara 

 26 26 1.228 868 

3
2 

Papua Barat  209 209 3.699 3.455 

3

3 

Papua   561 561 8.412 7.065 

3

4 

Direktorat 

Metrologi 

   7.756 7.439 

JUMLAH TOTAL 4.515.2

46 

11.239.3

25 

11.793.5

73 
 

Tabel 2.7. Data PAD dari layanan kemetrologian legal 
 

d. Pengawasan dan Penegakan Hukum Metrologi Legal 

Unit Pengawasan kemetrologian sampai saat ini telah 

terbentuk sebanyak 17 unit yang tersebar di 17 Provinsi. 

Belum terdapatnya unit pengawasan disetiap Propinsi 
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menjadikan kegiatan pengawasan belum bisa optimal 

dilakukan oleh Pemerintah. Kondisi tersebut pada akhirnya 

dapat berpengaruh signifikan terhadap upaya memberikan 

perlindungan kepada konsumen/masyarakat dalam hal 

kebenaran pengukuran. Dari hasil kegiatan pengawasan 

yang dilakukan oleh Kementerian Perdagangan 

berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah Provinsi 

ditemukan data kuantitatif yang menunjukkan praktek-

praktek penggunaan UTTP yang tidak sesuai ketentuan 

sebagari berikut: 

1) Objek sasaran Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum 

(SPBU) dengan wilayah sebaran di jalur mudik lintas 

selatan wilayah Provinsi Jawa Tengah dan Provinsi 

Jogjakarta. 

Kegiatan pengawasan yang dilakukan dalam rangka 

menyambut hari raya Idul Fitri pada tahun 2013 dengan 

objek pengawasan 65 SPBU yang terdiri dari 188 unit 

nozel Pompa Ukur BBM ditemukan bahwa 96,42 % 

masih dalam batas kesalahan yang diijinkan (± 0,5%)  

- Di wilayah Semarang ditemukan 2 Pompa Ukur 

dengan nozel berjumlah 8 unit yang segel alat 

justirnya putus dan tidak bertanda tera sah yang 

berlaku. Untuk itu, petugas segera melakukan 
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penyegelan sementara terhadap pompa ukur BBM 

dan kepada pemilik diberikan waktu 2 x 24 jam untuk 

menera-ulang-kan pompa ukur BBM tersebut, apabila 

sampai dengan batas waktu yang diberikan tidak 

menera-ulang-kan maka akan dilakukan proses 

penyidikan. 

- Di wilayah Yogyakarta ditemukan 4 nozel melebihi 

BKD, untuk itu petugas segera melakukan penutupan 

sementara terhadap nozel tersebut dan kepada 

pemilik diberikan waktu 2 x 24 jam untuk menera-

ulang-kan pompa ukur BBM tersebut, apabila sampai 

dengan batas waktu yang diberikan tidak menera-

ulang-kan maka akan dilakukan proses penyidikan. 

- Di SPBU pintu tol wilayah Karawang Timur ditemukan 

3 nozel yang melebihi BKD. Untuk itu, petugas segera 

melakukan penyegelan sementara pompa ukur BBM 

dan kepada pemilik diberikan waktu 2 x 24 jam untuk 

menera-ulang-kan pompa ukur BBM tersebut, apabila 

sampai dengan batas waktu yang diberikan tidak 

menera-ulang-kan maka akan dilakukan proses 

penyidikan. 
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2) Objek sasaran SPBU dengan wilayah sebaran jalur lintas 

sumatera wilayah Provinsi Sumatera Selatan, Lampung, 

Pekanbaru dan Provinsi Padang. 

Kegiatan pengawasan di Jalur Lintas Sumatera wilayah 

Provinsi Sumatera Selatan, Lampung, Pekanbaru dan 

Padang berupa pengujian terhadap 28 SPBU yang terdiri 

dari 80 Nozzel Pompa Ukur BBM ditemukan bahwa 78 

nozzel Pompa Ukur BBM (97,5%) dalam batas kesalahan 

yang diijinkan (±0,5%) dan 2 nozzel Pompa Ukur (2,5%) 

melebihi batas kesalahan yang diijinkan yang 

mengakibatkan kerugian bagi masyarakat/konsumen 

3) Objek sasaran Barang dalam Keadaan Terbungkus 

(BDKT)  

Pada Tahun 2013 dilakukan kegiatan pengawasan 

teradap BDKT disejumlah kota yaitu Surabaya, Batam, 

Medan, Pontianak dan Balikpapan untuk memastikan 

kuantitas BDKT sebagaimana diatur dalam Peraturan 

Menteri Perdagangan No. 31 Tahun 2011 tentang BDKT. 

Jumlah produk BDKT yang diawasi sebanyak 45 

merk/produk, yang diutamakan produk lokal, yang 

pengambilan data menggunakan metode sampling. Dari 

sisi kesesuaian penulisan pada label BDKT diperoleh 

data sebanyak 5 produk (11,11%) memenuhi 
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persyaratan dan 40 produk (88,89%) tidak memenuhi 

ketentuan yang berlaku, seperti penulisan alamat 

perusahaan tidak lengkap (hanya mencantumkan nama 

kota), tinggi huruf dan angka minimum kuantitas 

nominal. Dari sisi kebenaran kuantitas BDKT diperoleh 

data 36 merk/produk (80 %) memenuhi persyaratan 

(sesuai batas kesalahan yang diijinkan), dan 9 

merk/produk (20%) tidak memenuhi persyaratan yaitu 

diluar batas kesalahan yang diijinkan. 

4) Objek sasaran PT PLN (Persero) di wialayah Jawa Barat 

dan Banten untuk meter kWh yang terpasang pada 

pelanggan rumah tangga. 

Kegiatan evaluasi terhadap peneraan UTTP khususnya 

meter kWh yang dilakukan Direktorat Metrologi pada 

tahun 2010 dengan sebaran wilayah Area Pelayanan 

Jaringan (APJ) Bandung, APJ Cimahi, APJ Banten 

Utara, APJ Banten Selatan, APJ Depok, APJ Sukabumi, 

APJ Purwakarta, APJ Sumedang, APJ Cianjur, APJ 

Garut, APJ Tasikmalaya, APJ Karawang, APJ Bekasi, 

APJ Bogor, APJ Gunung Putri, APJ Majalaya dan APJ 

Cirebon ditemukan bahwa dari 1.378 sampel meter kWh 

(dari target sampel 2.449 meter kWh) yang terdiri dari 

1.278 meter kWh yang berusia di atas 20 tahun dan 100 
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meter kWh yang berusia di bawah 20 tahun, 54,2% 

meter kWh yang berusia diatas 20 tahun memiliki 

kesalahan di luar batas kesalahan yang diijinkan (BKD) 

dan 53% meter kWh yang berusia dibawah 20 tahun 

memiliki kesalahan di luar BKD. 

5) Objek sasaran 66 Pasar Tradisional dengan sebaran 

wilayah di 33 Ibu Kota Provinsi seluruh Indonesia. 

Dari hasil pengawasan dan pembinaan terpadu 

penggunaan UTTP yang dilakukan Kementerian 

Perdagangan dan Dinas Perindag Provinsi pada 66 pasar 

tradisional di 33 ibukota Provinsi yang dilaksanakan 

pada tahun 2010 ditemukan bahwa dari jumlah UTTP di 

66 pasar tradisional objek pengawasan sebanyak 21.814 

UTTP, 11.971 UTTP diantaranya (54,9%) tidak bertanda 

tera sah yang berlaku. 

6) Objek sasaran pedagang UTTP dengan sebaran wilayah 

6 kota besar (Kota Medan, Kota Surabaya, Kota 

Pekanbaru, Kota Tanjung Pinang, Kota Pontianak, dan 

Kota Makassar). 

Dari hasil pengawasan dan pembinaan terpadu 

peredaran UTTP Ilegal yang dilakukan di 6 kota besar 

pada tahun 2010 ditemukan bahwa dari jumlah UTTP 

asal impor yang disampling di 6 kota besar objek 
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pengawasan sebanyak 607 UTTP, terdiri dari 109 tipe, 

246 UTTP tersebut (40,5%) tidak bertanda tera sah yang 

berlaku dan 82 tipe (75,2%) dari 109 tipe UTTP tersebut 

tidak memiliki ijin tipe. 

Berdasarkan data tersebut dapat terlihat banyak 

ditemukan indikasi adanya praktek-praktek penyimpangan 

yang dilakukan oleh pemilik/pengguna UTTP dalam 

traksaksi perdagangan yang dapat menimbulkan kerugian 

bagi masyarakat/konsumen, sebagaimana terlihat bahwa 

kecenderungan kesalahan pada UTTP berada pada posisi 

negatif yang artinya masyarakat/konsumen akan 

memperoleh hasil pengukuran, penakaran, dan 

penimbangan yang kurang dari kuanta sebenarnya. 

Sebagai ilustrasi, misal jika dari 9.843 UTTP atau rata-

rata sebanyak 149 UTTP disetiap pasar tidak bertanda tera 

sah, maka secara nasional dapat mengakibatkan kerugian ± 

Rp 725,145 triliun/tahun bagi konsumen/pengusaha yang 

melakukan transaksi perdagangan berdasarkan kuanta, 

dengan asumsi jumlah pasar tradisional di seluruh 

Indonesia sebanyak 12.473, dengan rata-rata konsumen 

yang melakukan transaksi ± 500 orang/hari, dengan 

perhitungan harga rata-rata untuk komoditi minyak goreng, 

daging sapi, daging ayam, telur, dan kedelai Rp 
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29.000,00/kg sedangkan tingkat kesalahan UTTP yang tidak 

bertanda tera sah diperkirakan sebesar 6% atau Rp 

1.760,00/kg. 
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BAB III 

EVALUASI DAN ANALISIS 

 PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT 

 

A. Undang-Undang Nomor 2 Tahun  1981 Tentang Metrologi 

Legal dan Peraturan Pelaksanaannya 

Dalam konteks perdagangan antar negara, metrologi 

adalah bagian esensial dari mekanisme penilaian kesesuaian 

(pengujian, inspeksi dan sertifikasi produk), mekanisme 

kunci agar suatu produk dapat diterima. Pemerintah atau 

pihak yang berwenang di negara pengimpor perlu 

diyakinkan bahwa produk yang diimpornya tidak berbahaya 

bagi warganya. Negara pengimpor mensyaratkan kehandalan 

data pengujian, hasil inspeksi atau sertifikasi dari negara 

pengekspor dan bahwa pernyataan keamanan produknya 

tidak diragukan. Tanpa kepercayaan seperti ini, negara 

pengimpor terpaksa akan melakukan duplikasi penilaian 

kesesuaian. Karena itu, harus dibuktikan bahwa semua 

aspek dari proses penilaian dimaksud telah dilakukan 

secara professional. Metrologi menyumbangkan dasar yang 

kuat bagi kepercayaan tersebut dengan dilakukannya 

pengukuran dalam pelaksanaan penilaian kesesuaian 
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produk yang bersangkutan secara obyektif dan menurut 

prosedur yang diterima semua pihak.   

Pengukuran telah menjadi kebutuhan fundamental 

bagi pemerintah, pengusaha dan masyarakat luas. 

Pengukuran berkontribusi pada mutu kehidupan 

masyarakat melalui perlindungan konsumen, pelestarian 

lingkungan, pemanfaatan sumberdaya alam secara rasional, 

dan peningkatan daya saing industri jasa dan 

manufaktur.Kemampuan metrologi (ilmu pengetahuan 

tentang pengukuran secara luas) suatu negara merupakan 

sebuah ukuran tingkat kesejahteraan masyarakat serta 

perkembangan teknologinya dalam berbagai bidang. 

Metrologi telah menjadi bagian integral dari proses 

pengendalian produk dan inovasi. Kapasitas industri untuk 

berinovasi adalah salah satu faktor daya saing produk di 

pasar dewasa ini. Inovasi dapat diterapkan pada proses 

produksi atau manajemen, produknya sendiri, pelayanan 

jasa, atau fungsi-fungsi perusahaan lainnya. Peningkatan 

mutu yang konsisten memerlukan prosedur-prosedur yang 

menggunakan parameter pengukuran sedemikian hingga 

prosedur yang baru diimplementasikan bisa dibandingkan 

dengan prosedur terdahulu. Dengan parameter pengukuran 

juga dapat ditentukan bahwa produk domestik dan luar 
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negeri yang dikonsumsi masyarakat sesuai dengan standar 

kesehatan dan keamanan. 

Perkembangan metrologi di Indonesia mulai diatur 

sejak tahun 1923, yaitu dengan diberlakukannya Ordonansi 

Tera tahun 1923 yang mengalami 4 kali perubahan dan 

terakhir dengan Undang-undang R.I. No. 2 Tahun 1981 

tentang Metrologi Legal (UUML). Dalam Penjelasan  UUML 

diterangkan bahwa dengan masa peralihan selama 10 tahun 

(yang dalam pelaksanaannya 15 tahun), sejak 1 Januari 

1938 di Indonesia berlaku secara resmi Satuan Sistem 

Metrik dalam ukuran, takaran, timbangan dan 

perlengkapannya yang menggantikan satuan sistem 

tradisional seperti elo, kati dan lain sebagainya. Ordonansi 

Tera telah mendasari ditandatanganinya Keputusan 

Presiden Nomor 54 Tahun 1957 tentang Penunjukan Panitia 

Induk untuk Meter dan Kilogram (PIMK) dan Keputusan 

Presiden Nomor 55 Tahun 1957 tentang Penunjukan Meter 

(X 27) dan Kilogram prototype (K 46) sebagai Standar 

Nasional. Semua ketentuan ini sudah tidak berlaku dengan 

diberlakukannya UUML. Selain mengadopsi Sistem Satuan 

Internasional (SI) sebagai satu-satunya sistem satuan yang 

berlaku secara resmi di Indonesia, UUML mengatur juga 

tentang standar-standar, peralatan ukur, tera dan tera 
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ulang, barang dalam keadaan terbungkus, perbuatan yang 

dilarang, ketentuan pidana, pengawasan dan penyidikan.  

Metrologi legal mencakup semua kegiatan yang terkait 

dengan pelaksanaan persyaratan legal mengenai 

pengukuran, satuan pengukuran, alat ukur dan metode 

pengukuran. Kegiatan ini dilakukan oleh atau atas nama 

otoritas pemerintah untuk menjamin tingkat kredibilitas 

hasil pengukuran yang layak pada area yang diwajibkan 

oleh pemerintah. Metrologi legal tidak hanya berlaku bagi 

pelaku perdagangan, tetapi juga ditujukan untuk 

perlindungan setiap warga negara dan masyarakat secara 

keseluruhan, misalnya penegakan hukum, kesehatan, 

keselamatan dan perlindungan lingkungan hidup. 

Pengaturan Metrologi Legal Dalam UU Nomor 2 Tahun 

1981tentang  Undang-undang Metrologi Legal memiliki 

struktur sebagai berikut : 

 BAB I  Ketentuan Umum 

 BAB II  Satuan-satuan 

 BAB III Standar-standar Satuan 

 BAB IV Alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan 

Perlengkapannya 

 BAB V Tanda Tera 

 BAB VI Barang Dalam Keadaan Terbungkus 

 BAB VII Perbuatan Yang Dilarang 

 BAB VIII Ketentuan Pidana 

 BAB IX Pengawasan dan Penyidikan 

 BAB X Aturan Peralihan 

 BAB XI Ketentuan Penutup 
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Terdapat materi muatan yang perlu diatur lebih lanjut 

dengan peraturan pelaksanaan. Dengan demikian, masih 

dibutuhkan ketentuan teknis bagi pelaksanaan dari materi 

tersebut.  

1) Delegasi Pengaturan Mengenai Satuan 

Pasal 7 UUML mengatur mengenai pendelegasian 

pengaturan lebih lanjut mengenai satuan dengan 

Peraturan Pemerintah. Pasal 7 UUML merumuskan 

sebagai berikut: 

Dengan Peraturan Pemerintah ditetapkan: 

a. satuan-satuan turunan dari satuan-satuan dasar, 

baik mengenai besaran-besaran, satuan maupun 

lambang-lambang satuannya; 

b. satuan-satuan tambahan baik mengenai besaran-

besaran, satuan-satuan maupun lambang-lambang 

satuannya; 

c. satuan-satuan lain yang berlaku dengan ketentuan-

ketentuan dalam pemakaiannya. 

2) Delegasi Pengaturan Mengenai Standar-standar Satuan 

Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11  UUML mengatur 

pendelegasian mengenai beberapa  hal, yaitu: 
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a. Pengaturan lebih lanjut mengenai standar-standar 

induk untuk satuan-satuan dasar sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 3 UU ini yang disebut dengan 

Standar Nasional.  

b.  Selanjutnya dalam Pasal 9  dirumuskan bahwa 

tatacara pengurusan, pemeliharaan dan pemakaian 

Standar Nasional yang dimaksud dalam Pasal 8 UU ini 

diatur dengan Peraturan Pemerintah. 

c. Pasal 10 mendelegasikan pengaturan mengenai 

susunan turunan-turunan dari Standar Nasional. 

Artinya mempertegas materi yang akan diatur dalam 

Peraturan Pemerintah sebagaimana diperintahkan 

dalam Pasal 8. 

d. Standar Nasional sebagaimana  dimaksud dalam Pasal 

8 dibina oleh suatu lembaga yang khusus dibentuk 

untuk itu. Sedangkan susunan organisasi dan tata 

kerjanya ditetapkan dengan Keputusan Presiden. 

3) Pendelegasian Pengaturan Mengenai Alat-Alat Ukur, 

Takar, Timbang dan Perlengkapannya 

     Pasal 12 dan 13 mengatur mengenai pendelegasian 

yang diatur dengan Peraturan Pemerintah dan Peraturan 

Menteri. Artinya, ada delegasi dan subdelegasi. 
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Pasal 12 menyatakan bahwa dengan Peraturan 

Pemerintah ditetapkan tentang alat-alat ukur, takar, 

timbang dan perlengkapannya yang: 

a. wajib ditera dan ditera ulang; 

b. Dibebaskan dari tera atau tera ulang, atau dari kedua-

duanya; 

c. Syarat-syaratnya harus dipenuhi. 

Selanjutnya dalam Pasal 13 diatur subddelegasi 

kepada Menteri untuk mengatur: 

a. Pengujian dan pemeriksaan alat-alat ukur, takar, 

timbang dan perlengkapannya; 

b. Pelaksanaan serta jangka waktu dilakukan tera dan 

tera ulang; 

c. Tempat-tempat dan daerah di mana dilaksanakan tera 

dan tera ulang alat-alat ukur, takar, timbang dan 

perlengkapannya untuk jenis-jenis tertentu. 

Dalam Pasal 14 diatur mengenai tatacara 

pengrusakan alat-alat ukur, takar, timbang dan 

perlengkapannya sampai tidak dapat dipergunakan lagi 

diatur oleh Menteri sesuai dengan Peraturan perundang-

undangan yang berlaku. Untuk pengerjaan tera dan tera 
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ulang atau pekerjaan lain dikenakan biaya dan biaya 

untuk itu diatur dengan Peraturan Pemerintah. 

UUML mengatur pula pendelegasi mengenai kegiatan 

membuat atau memperbaiki alat-alat ukur, takar, timbang 

dan perlengkapannya, kegiatan memasukan alat-alat ukur 

ke wilayah Republik Indonesia dengan izin Menteri. 

 

4) Pendelegasian Pengaturan Mengenai Tanda Tera 

Ketentuan pendelegasian yang berkaitan dengan tanda 

tera adalah bahwa  mengenai ukuran, bentuk, jangka 

waktu berlakunya, tempat pembubuhan dan cara 

membubuhkan  dan cara membubuhkan tanda-tanda 

tera  diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah. 

5) Pendelegasian Mengenai Barang Dalam Keadaan 

Terbungkus 

Pasal 24 UUML merumuskan bahwa pengaturan 

mengenai barang-barang dalam keadaan rterbungkus 

sesuai Pasal 22 dan Pasal 23 UUML diatur lebih lanjut 

dengan Keputusan Menteri. 

Dari rumusan-rumusan pendelegasian tersebut di atas 

maka dapat disimpulkan peraturan pelaksanaan  dari UUML 

meliputi pengaturan delegasi dan sub delegasi. Pengaturan 
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yang bersifat delegasi adalah  Peraturan Pemerintah dan 

Keputusan Presiden. Sedangkan pengaturan yang bersfat 

subdelegasi adalah keputusan Menteri dan Ijin Menteri. 

Peraturan Pemerintah  yang telah dikeluarkan untuk 

melaksanakan Pasal 8, 9 dan 10 tersebut di atas adalah 

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 

1989 tentang Standar Nasional untuk Satuan Ukuran. Pasal 

1 dan 2 PP itu mendefinisikan standar nasional atau standar 

tingkat I dan turunan-turunannya sebagai standar tingkat 

II, III, IV, dan standar kerja tanpa menyatakan jenis-jenis 

standar itu untuk tiap satuan ukuran. Kemudian pada Pasal 

6 disebutkan bahwa penetapan, pengurusan, pemeliharaan 

dan pemakaian standar nasional satuan ukuran dilakukan 

oleh Dewan Standardisasi Nasional (DSN). Lebih jauh, 

Penjelasan Pasal 6 dan Pasal 12 mengimplikasikan bahwa 

DSN adalah lembaga pembina yang dimaksud oleh Pasal 11 

UUML. Sampai di sini tampak bahwa PP tersebut tidak 

menetapkan standar nasional satuan ukuran secara 

spesifik, dan menimbulkan kerancuan pada tugas-tugas 

teknis yang dibebankan kepada DSN sementara DSN tidak 

memiliki laboratorium. Lagipula, DSN sudah tidak ada sejak 

berdirinya BSN pada tahun 1997. Oleh sebab itu, PP No. 

2/1989 menjadi kurang optimal untuk digunakan dalam 
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pembinaan SNSU. Konsekuensinya, semua peraturan di 

bawah PP itu (antara lain Keppres No. 7/1989 tentang DSN, 

dan Keputusan Sekretaris Dewan / Ketua Pelaksana Harian 

DSN No. 086/IV.73/A.8/90 tentang Petunjuk Pelaksanaan 

Tugas Komite SNSU dan Puslitbang KIM-LIPI) juga tidak 

dapat digunakan. Pengganti PP No. 2/1989 belum ada. 

Kevakuman itu saat ini diisi oleh Peraturan Pemerintah 

Republik Indonesia Nomor 102 Tahun 2000 tentang 

Standardisasi Nasional.  PP No. 102/2000 lebih banyak 

mengatur Standar Nasional Indonesia (SNI). Kegiatan yang 

berkaitan dengan metrologi teknik termasuk kedalam ruang 

lingkup standardisasi nasional (Pasal 2), dan SNSU 

merupakan suatu bidang tugas BSN yang dilaksanakan oleh 

Komite SNSU (Pasal 4). Jadi PP ini tidak melaksanakan 

Pasal 8 – 10 UUML secara langsung, tetapi melimpahkan 

tugas itu kepada Komite SNSU yang kemudian dibentuk 

dengan Keputusan Presiden Nomor 79 Tahun 2001.  

 Keppres No. 79/2001 menyatakan bahwa Komite 

SNSU mempunyai tugas memberikan pertimbangan dan 

saran kepada BSN mengenai SNSU (Pasal 2). Dalam 

melaksanakan tugasnya itu, Komite menyelenggarakan 

fungsi pemberian pertimbangan dan saran kepada BSN 

mengenai SNSU dan turunannya, pengelolaan dan 
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pembinaan SNSU serta tatacara kalibrasinya, dan 

pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Presiden (Pasal 

3). Kemudian, untuk mendukung pelaksanaan tugas dan 

fungsi tersebut, diadakan pengelolaan teknis ilmiah SNSU 

yang dilaksanakan oleh unit kerja di lingkungan LIPI yang 

bertugas di bidang metrologi (Pasal 6). Unit kerja dimaksud, 

adalah Puslit KIM-LIPI.  

 Berdasarkan kenyataan peraturan yang ada 

sebagaimana diuraikan di atas, dapat ditarik penafsiran 

sebagai berikut:  

(1) Belum ada PP yang menetapkan SNSU dan susunan 

turunan-turunan seperti dimaksudkan oleh UUML.  

(2) Lembaga khusus pembina SNSU yang dimaksudkan 

oleh UUML saat ini adalah sebuah lembaga non-struktural, 

yaitu Komite SNSU.  

(3) Pembinaan SNSU oleh Komite SNSU dilaksanakan 

dalam dua bentuk:  

 Pengelolaan kebijakan SNSU, yakni berupa 

pemberian pertimbangan dan saran kepada BSN 

mengenai SNSU; penetapan SNSU termasuk kedalam 

bentuk pengelolaan ini.  

 Pengelolaan teknis ilmiah SNSU yang dilimpahkan 

kepada Puslit KIM-LIPI.  
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(4) Dengan melihat pada tugas-tugas ideal sebuah LMN 

yang didominasi oleh aspek-aspek teknis, maka LMN di 

Indonesia lebih dekat kepada Pengelola Teknis Ilmiah 

SNSU daripada kepada Komite SNSU.  

Selanjutnya, untuk melaksakana Pasal 12 UUML telah 

dikeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 1985 

tentang Wajib dan Pemebasan untuk ditera dan atau ditera 

ulang serta syarat-syarat bagi alat-alat ukur, takar, timbang 

dan perelengkapannya. Bahwa UTTP yang wajib ditera dan 

ditera ulang adalah UTTP yang secara langsung atau tidak 

langsung digunakan atau disimpan dalam keadaan siap 

pakai untuk keperluan menentukan hasil pengukuran, 

penakaran atau penimbangan untuk kepentingan umum, 

usaha, menyerahkan atau menerima barang, menentukan 

produk akhir dalam perusahaan. Selanjutnya  mengatur 

UTTP yang dibebaskan dari tera ulang yaitu UTTP yang 

digunakan untuk pengawasan (kontrol) di dalam 

perusahaan atau tempat-tempat yang dibebaskan oleh 

menteri.  UTTP yang dibenaskan dari tera dan tera ulang  

yaitu UTTP yang khusus diperuntukan atau dipakai untuk 

keperluan rumah tangga.  

Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1987 tentang 

satuan turunan, satuan tambahan dan satuan lain yang 
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berlaku. Ini merupakan pelaksanaan pasal 7 UUML dalam 

rangka menertibkan pemakaian atuan-satuan ukuran dalam 

perdagangan dan pemakaian secara umum. Peraturan 

Pemerintah Nomor 16 tahun 1986 tentang perubahan PP No 

26 tahun 1983 tentang Tarif biaya tera, hal ini merupakan 

pelaksanaan dari pasal 16 ayat 2. 

Peraturan Menteri Perdagangan RI No 75/M-

DAG/Per/12/2012 tentang Tanda sah tahun 2013. 

Peraturan ini sebagai pelaksana dari ketentuan pasal 16 

Permendag No 69/M-DAG/PER/10/2012 tentang tanda 

tera. Tanda sah tahun 2013 ini memiliki masa berlaku 

terhitung sejak tanggal pembubuhan dan/atau 

pemasangannya sampai dengan tanggal 31 Desember 2013. 

Jadi peraturan ini hanya berlaku satu tahun yang kemudian 

akan selalu diperbaharui setiap tahunnya.  

Peraturan Menteri Perdagangan RI No. 31/M-

DAG/PER/10/2011 tentang Barang Dalam Keadaan 

Terbungkus, aturan ini merupakan pelaksanaan dari pasal 

24 UUML. 

 

B. Analisis Keterkaitannya Dengan Undang-Undang Lain 

Dilihat dari tujuan dan manfaat suatu Undang-Undang 

Metrologi Legal, maka Undang-Undang ini mempunyai 
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kaitan yang erat dengan berbagai peraturan perundang-

undangan. Bahkan UU ini juga dilihat sebagai penjabaran 

dari ketentuan-ketentuan dalam UUD 1945. Ada beberapa 

Undang-Undang yang memiliki kaitan materi dengan UU 

Metrologi Legal ini antara lain UU No. 8 Tahun 1999 tentang 

Perlindungan Konsumen, UU No. 7 Tahun 1994 tentang 

Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia 

(WTO), UU No. 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan, UU No. 

10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran, UU No. 23 Tahun 

1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup,  UU No. 36 

Tahun 1999 tentang Telekomunikasi, UU No 18 tahun 2013 

tentang Pangan, UU Kontruksi , UU No. 38 tahun 2009 

tentang Pos, UU No. 22 TAHUN 2009 tentang Lalu lintas dan 

Angkutan Jalan, Undang-undang Nomor 18 Tahun 2002 

Tentang Sistem Nasional Penelitian, UU No. 20 Tahun 2002 

tentang Ketenagalistrikan, dan UU No. 32 Tahun 2004 

tentang Pemerintahan Daerah.  

1. Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang 

Perlindungan Konsumen 

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang 

Perlindungan Konsumen antara lain mengatur tentang 

pengertian barang; kewajiban pelaku usaha untuk 

menjamin mutu barang dan/jasa yang diproduksi 
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dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan 

standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku; 

larangan bagi pelaku usaha untuk memproduksi 

dan/atau memperdagangkan barang dan/ atau jasa 

yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar 

yang dipersyaratkan, tidak sesuai dengan mutu, tidak 

mengikuti ketentuan berproduksi secara halal; Pelaku 

usaha dilarang menawarkan, mempromosikan, 

mengiklankan suatu barang dan/atau jasa secara tidak 

benar, dan/atau seolah-olah barang tersebut telah 

memenuhi standar mutu; pelaku usaha dilarang 

mengelabui konsumen yang berkaitan dengan mutu. 

Undang-undang ini memberikan jaminan perlindungan 

kepada konsumen melalui penerapan standar yang 

ditentukan. Meskipun UU ini tidak menyebutkan secara 

eksplisit tentang metrologi, mutu yang dimaksud dalam 

UU ini tidak akan dapat dicapai bila pemerintah tidak 

mengembangkan kebijakan metrologi nasional yang 

memadai. Dari sisi produsen, metrologi diperlukan untuk 

memastikan proses pengukuran dalam produksi 

barang/jasa dapat memenuhi persyaratan pengukuran 

yang diperlukan untuk mencapai mutu yang 

dipersyaratkan oleh regulator. Dari sudut pandang 
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pemerintah, pengukuran diperlukan dalam proses 

pengujian untuk memastikan bahwa barang/jasa yang 

dipasarkan di masyarakat secara konsisten memenuhi 

persyaratan mutu yang ditetapkan untuk perlindungan 

konsumen. 

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang 

Kesehatan 

Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 Tentang 

Kesehatan mengatur pengamanan makanan dan 

minuman untuk melindungi masyarakat dari makanan 

dan minuman yang tidak memenuhi standar dan/atau 

persyaratan kesehatan. Makanan dan minuman yang 

tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan 

kesehatan sehingga membahayakan kesehatan dilarang 

untuk diedarkan, ditarik dari peredaran, dan disita 

untuk dimusnahkan. Setiap tempat atau sarana 

pelayanan umum wajib memelihara dan meningkatkan 

lingkungan yang sehat sesuai dengan standar dan 

persyaratan. Pengamanan sediaan farmasi dan alat 

kesehatan diselenggarakan untuk melindungi 

masyarakat dari bahaya yang disebabkan oleh 

penggunaan sediaan farmasi dan alat kesehatan yang 

tidak memenuhi persyaratan mutu dan/atau keamanan 
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dan atau kemanfaatan. Dalam pelaksanaannya masih 

diperlukan koordinasi antara berbagai 

kementrian/instansi terkait, misalnya dalam hal-hal 

yang terkait dengan pengawasan produk industri 

makanan dan minuman, produk makanan dan minuman 

hasil pertanian, pemeliharaan masalah lingkungan, dan 

lain sebagainya. Terkait dengan kesehatan, kegiatan 

kemetrologian diperlukan secara langsung untuk 

memastikan kebenaran diagnosis berdasarkan hasil 

pengukuran peralatan medis, dan secara tidak langsung 

untuk memastikan ukuran-ukuran yang diperlukan 

untuk proses pembuatan produk farmasi baik di pabrik 

obat-obatan, makanan, maupun peracikan obat di 

apotik. 

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1997 tentang 

Ketenaganukliran 

Undang-undang Nomor 10 Tahun 1997 Tentang 

Ketenaganukliran menyebutkan bahwa setiap kegiatan 

yang berkaitan dengan pemanfaatan tenaga nuklir wajib 

memperhatikan keselamatan, keamanan dan 

ketenteraman, kesehatan pekerja dan anggota 

masyarakat, serta perlindungan terhadap lingkungan 

hidup, yang diatur lebih lanjut dalam Peraturan 
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Pemerintah Nomor 63 Tahun 2000. Dalam peraturan 

pemerintah ini dinyatakan bahwa sistem dan komponen 

sumber radiasi harus dirancang dan dibuat sesuai dengan 

standar yang diatur lebih lanjut dengan Keputusan Badan 

Pengawas. Dengan adanya Undang-undang Nomor 10 

Tahun 1997 dan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 

2000 maka sudah ada aturan tentang standar yang 

khusus berkaitan dengan ketenaganukliran. Standar ini 

pada dasarnya mengadopsi standar internasional yang 

berlaku di bidang ketenaganukliran. Secara internasional 

kegiatan ketenaganukliran diatur dengan ketentuan-

ketentuan yang disepakati dalam forum  AEA, yang 

sepenuhnya memahami pentingnya kegiatan 

kemetrologian. Ini dapat ditunjukkan dengan adanya Nota 

Kesepahaman antara IAEA dengan BIPM, posisi IAEA 

sebagai organisasi internasional anggota BIPM, serta 

penyelenggaraan uji banding standar-standar acuan dosis 

dan radiasi pengion antar lembaga-lembaga 

ketenaganukliran nasional secara rutin. Keterlibatan 

dalam dan pengakuan IAEA terhadap kegiatan 

kemetrologian internasional dengan sendirinya 

mensyaratkan setiap negara anggota IAEA untuk 

mengembangkan sistem metrologi nasional yang selaras 
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dengan sistem metrologi internasional yang 

dikembangkan oleh BIPM. 

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang 

Pengelolaan Lingkungan Hidup 

Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 Tentang 

Pengelolaan Lingkungan Hidup menyebutkan bahwa 

untuk menjamin pelestarian fungsi lingkungan hidup, 

setiap usaha dan/atau kegiatan dilarang melanggar baku 

mutu dan kriteria baku kerusakan lingkungan hidup. 

Ketentuan mengenai baku mutu lingkungan hidup, 

pencegahan, penanggulangan pencemaran serta 

pemulihan daya tampungnya diatur dengan peraturan 

pemerintah. Pelaksanaannya masih memerlukan 

koordinasi antar instansi mengingat masalah lingkungan 

hidup mencakup berbagai sektor yang saling terkait, 

antara lain sektor pertambangan dan energi, sektor 

kesehatan, sektor industri, dan lainsebagainya. Peran 

proses pengukuran dalam pengelolaan lingkungan hidup 

terlihat dengan nyata khususnya di wilayah DKI Jakarta 

dengan penggunaan gas analyzer oleh bengkel-bengkel uji 

emisi kendaraan bermotor untuk menjamin mutu udara. 

Tujuan untuk menjamin mutu udara di wilayah DKI 

Jakarta sebenarnya tidak dapat dijamin bila tidak 
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terdapat aturan-aturan yang diperlukan untuk 

memastikan kebenaran hasil pengukuran karakteristik 

gas buang kendaraan bermotor. Terkait dengan kegiatan 

kemetrologian, seharusnya pengawasan terhadap 

penggunaan gas analyzer ini menjadi bagian yang diatur 

dalam ketentuan-ketentuan legal metrologi. Dalam 

pengelolaan lingkungan hidup juga diperlukan berbagai 

jenis bahan acuan bersertifikat sebagai acuan 

pengukuran berbagai parameter lingkungan yang 

seharusnya dapat disediakan oleh pemerintah melalui 

penataan kelembagaan kemetrologian nasional. 

5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang 

Telekomunikasi 

Undang-undang Nomor 36 Tahun 1999 Tentang 

Telekomunikasi antara lain menyatakan penyelenggaraan 

jaringan telekomunikasi dan/atau penyelenggara jasa 

telekomunikasi wajib menyediakan pelayanan 

telekomunikasi berdasarkan prinsip yang salah satunya 

adalah pemenuhan standar pelayanan serta standar 

penyediaan sarana dan prasarana. Persyaratan teknis 

perangkat telekomunikasi diatur lebih lanjut dalam 

peraturanpemerintah (PP). Standar-standar yang disusun 

pada umumnya merupakan pengadopsian standar 
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internasional oleh pemerintah tanpa melalui proses 

konsensus di antara pihak-pihak yang berkepentingan. 

Secara umum sebuah standar hanya akan dapat 

diterapkan dengan baik bila terdapat acuan pengukuran 

yang sama, dan acuan pengukuran yang sama di sebuah 

negara perlu dijamin oleh pemerintah dengan sistem  

metrologi nasional yang memiliki payung hukum yang 

kuat untuk digunakan sebagai acuan dan berlaku 

mengikat bagi semua pihak pemangku kepentingan. 

6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 Tentang Sistem 

Nasional Penelitian, Pengembangan dan Pengawasan 

Ilmu Pengetahuan (Sinasiptek) 

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 Tentang 

Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan 

Pengawasan Ilmu Pengetahuan (Sinasiptek) menyebutkan 

bahwa Pemerintah menjamin kepentingan masyarakat, 

bangsa dan negara serta keseimbangan tata kehidupan 

manusia dengan kelestarian fungsi lingkungan hidup. 

Untuk melaksanakannya, Pemerintah mengatur perizinan 

bagi pelaksanaan kegiatan penelitian, pengembangan dan 

penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berisiko 

tinggi dan berbahaya dengan memperhatikan standar 

nasional dan ketentuan yang berlaku secara 
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internasional, karena risiko yang dapat ditimbulkan oleh 

kegiatan tersebut sering menjadi perhatian internasional 

dan baku mutunya dituangkan ke dalam standar. 

Pengertian standar dalam Undang-undang Sinasiptek ini 

sudah sejalan dengan pengertian standar konsensus yang 

memerlukan dukungan ilmu pengetahuan dan teknologi. 

UU ini juga tidak memuat secara eksplisit tentang 

perlunya pengembangan ilmu kemetrologian dalam 

Sinasiptek, namun demikian, dalam beberapa hal dan 

telah dinyatakan dalam laporan formal oleh berbagai 

negara, seringkali kegiatan kemetrologian yang kurang 

memadai dapat menjadi penghambat inovasi iptek.  

7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang 

Ketenagalistrikan 

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2002 Tentang 

Ketenagalistrikan antara lain mengatur tentang 

keselamatan ketenagalistrikan yang meliputi 

standardisasi, pengamanan instalasi tenaga listrik dan 

pengamanan pemanfaat tenaga listrik. Instalasi tenaga 

listrik harus didukung oleh peralatan dan lengkapan 

listrik yang memenuhi standar peralatan di bidang 

ketenagalistrikan; Setiap pemanfaat tenaga listrik yang 

diperjualbelikan wajib memiliki tanda keselamatan. 
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Pembinaan dan pengawasan umum meliputi antara lain 

tercapainya standardisasi dalam bidang ketenagalistrikan. 

UU Nomor 20 Tahun 2002 ini menggantikan UU Nomor 15 

Tahun 1985. 

8. Undang-Undang Nomor 7 Nomor 1996 tentang Pangan 

Undang-Undang Nomor 7 tahun 1996 yang 

kemudian direvisi menjadi Undang-undang Nomor 18 

tahun 2012 tentang Pangan, Undang undang ini 

mengatur bahwa setiap orang yang memproduksi dan 

memperdagangkan Pangan wajib memenuhi standar 

Keamanan Pangan dan Mutu Pangan; Setiap Orang yang 

mengimpor Pangan untuk diperdagangkan wajib 

memenuhi standar Keamanan Pangan dan Mutu Pangan, 

Setiap Orang yang memproduksi,  mengimpor pangan 

untuk diperdagangkan wajib mencantumkan label di 

dalam dan/atau pada Kemasan Pangan pada saat 

memasuki wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia 

salah satunya adalah mengenai berat bersih atau isi 

bersih. Dalam penyelenggaraan pangan pemerintah 

menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria 

Keamanan Pangan. Pengaturan standar yang ditetapkan 

pemerintah dalam penyelenggaraan pangan diantaranya 

adalah standar Kemasan Pangan, standar sanitasi dalam 
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kegiatan atau proses produksi, penyimpanan, 

pengangkutan, dan/atau peredaran Pangan, persyaratan 

dan prinsip penelitian, pengembangan, dan pemanfaatan 

metode Rekayasa Genetik Pangan dalam kegiatan atau 

proses Produksi Pangan, serta menetapkan persyaratan 

bagi pengujian Pangan yang dihasilkan dari Rekayasa 

Genetik Pangan, persyaratan dosis dalam Iradiasi Pangan 

dengan menggunakan zat radioaktif maupun akselerator. 

9. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa 

Konstruksi 

Undang undang Nomor 18 tahun 1999 tentang Jasa 

Kontruksi. Jasa konstruksi mempunyai peranan penting 

dan strategis mengingat jasa konstruksi menghasilkan 

produk akhir berupa bangunan atau bentuk fisik lainnya, 

baik yang berupa prasarana maupun sarana. Hasil 

pekerjaan konstruksi ini dapat juga dalam bentuk fisik 

lain, antara lain : dokumen, gambar rencana, gambar 

teknis, tata ruang dalam (interior), dan tata ruang luar 

(exterior), atau penghancuran bangunan (demolition). 

Penyelenggaraan pekerjaan konstruksi meliputi tahap 

perencanaan dan tahap pelaksanaan beserta 

pengawasannya yang masing-masing tahap dilaksanakan 

melalui kegiatan penyiapan,pengerjaan, dan pengakhiran. 
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kepatuhan para pihak, yakni pengguna jasa dan penyedia 

jasa, dalam pemenuhan kewajibannya serta pemenuhan 

terhadap ketentuan yang terkait dengan aspek keamanan, 

keselamatan, kesehatan, dan lingkungan, agar dapat 

mewujudkan bangunan yang berkualitas dan mampu 

berfungsi sebagaimana yang direncanakan. 

Penyelenggaraan pekerjaan konstruksi wajib memenuhi 

ketentuan tentang keteknikan, keamanan, keselamatan 

dan kesehatan kerja, perlindungan tenaga kerja, serta tata 

lingkungan setempat untuk menjamin terwujudnya tertib 

penyelenggaraan pekerjaan konstruksi. Kegagalan 

bangunan dapat terjadi  karena kesalahan pelaksana 

konstruksi sehingga dapat menimbulkan kerugian bagi 

pihak lain. Oleh karena itu Pemerintah melakukan 

pembinaan jasa konstruksi dalam bentuk pengaturan, 

pemberdayaan, 

dan pengawasan dilakukan dengan penerbitan 

peraturan perundang-undangan dan standar-standar 

teknis. Dalam jasa kontruksi ini pemerintak akan 

membuat standar tehnis yang tentu akan terkait dengan 

metrologi . 
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10. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009 tentang Pos 

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1984 telah direvisi 

menjadi  Undang Undang Nomor 38 Tahun 2009 tentang 

Pos yang mengatur bahwa setidaknya ada dua jenis 

layanan pos yaitu layanan pos komersial dan layanan pos 

Universal. Layanan pos Universal menakup (a) surat, 

kartupos, barang cetakan, dan bungkusan kecil (surat 

berisi barang) sampai dengan 2 kilogram (b) sekogram 

sampai dengan 7 kilogram (3) barang cetakan yang dikirim 

dalam kantong khusus yang ditujukan untuk penerima 

dengan alamat yang sama dengan berat sampai dengan 30 

kilogram (M-bag), dan (d) paket pos dengan berat sampai 

dengan 20 kilogram. Dalam pelaksanan Penyelenggaraan 

Pos harus menggunakan perangkat yang memenuhi 

standar teknis yang berlaku secara nasional dan/atau 

internasional, Penyelenggara Pos dalam melaksanakan 

kegiatan layanan pos komersial berhak menentukan tarif 

dan dalam penentuan tarif berbasis biaya yang di 

dalamnya terdapat formula  jarak, ukuran berat barang 

atau dokumen yang dikirim.  Dalam layanan pos ini 

sangat terkait dengan regulasi yang mengatur tentang 

ukuran, timbang yang berpayung pada UU Metrologi. 
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11. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu 

Lintas dan Angkutan Jalan 

Undang undang Nomor 22 TAHUN 2009 tentang 

Lalu lintas dan Angkutan Jalan, mengatur 

pengelompokan jalan dalam beberapa kelas berdasarkan 

fungsi dan intensitas Lalu Lintas guna kepentingan 

pengaturan penggunaan Jalan dan Kelancaran Lalu 

Lintas dan Angkutan Jalan dan berdasarkan daya 

dukung untuk menerima muatan sumbu terberat dan 

dimensi Kendaraan Bermotor. Selanjutnya 

pengelompokan jalan menurut kelas di dalam UU lalu 

lintas adalah (a) jalan kelas I, yaitu jalan arteri dan 

kolektor yang dapat dilalui Kendaraan Bermotor dengan 

ukuran lebar tidak melebihi 2.500 (dua ribu lima ratus) 

milimeter, ukuran panjang tidak melebihi 18.000 

(delapan belas ribu) milimeter, ukuran paling tinggi 

4.200 (empat ribu dua ratus) milimeter, dan muatan 

sumbu terberat 10 (sepuluh) ton; (b) jalan kelas II, yaitu 

jalan arteri, kolektor, lokal, dan lingkungan yang dapat 

dilalui Kendaraan Bermotor dengan ukuran lebar tidak 

melebihi 2.500 (dua ribu lima ratus) milimeter, ukuran 

panjang tidak melebihi 12.000 (dua belas ribu) milimeter, 

ukuran paling tinggi 4.200 (empat ribu dua ratus) 
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milimeter, dan muatan sumbu terberat 8 (delapan) ton; 

(c). jalan kelas III, yaitu jalan arteri, kolektor, lokal, dan 

lingkungan yang dapat dilalui Kendaraan Bermotor 

dengan ukuran lebar tidak melebihi 2.100 (dua ribu 

seratus) milimeter, ukuran panjang tidak melebihi 9.000 

(sembilan ribu) milimeter, ukuran paling tinggi 3.500 

(tiga ribu lima ratus) milimeter, dan muatan sumbu 

terberat 8 (delapan) ton; (d) jalan kelas khusus, yaitu 

jalan arteri yang dapat dilalui Kendaraan Bermotor 

dengan ukuran lebar melebihi 2.500 (dua ribu lima 

ratus) milimeter, ukuran panjang melebihi 18.000 

(delapan belas ribu) milimeter, ukuran paling tinggi 

4.200 (empat ribu dua ratus) milimeter, dan muatan 

sumbu terberat lebih dari 10 (sepuluh) ton. Aturan ini 

diberlakukan setidaknya untuk memberikan keamanan 

dan keselamatan  pemakai jalan terhadap sarana dan 

sarana yang memadahi sesuai dengan peruntukannya.  

12. Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang 

Pemerintahan Daerah 

Undang-Undang No. 22 Tahun 1999, yang 

kemudian direvisi menjadi Undang-Undang No. 32 

Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, telah 

ditindaklanjuti dengan penyerahan tugas pelaksanaan 
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kegiatan metrologi legal kepada pemerintah 

daerah.Implementasi proses pendelegasian wewenang ini 

sampai saat ini belum dapat berjalan dengan baik. Hal 

ini di antaranya disebabkan UU kemetrologian utama di 

wilayah RI belum memuat ketentuan-ketentuan yang 

diperlukan tentang wewenang pemerintah pusat dan 

pemerintah daerah untuk menjalankan fungsi-fungsi 

kemetrologian. Uraian dari berbagai peraturan 

perundang-undangan di atas, yang dimulai dari 

ketentuan-ketentuan di dalam Undang-Undang Dasar 

1945 yang merupakan peraturan perundang-undangan 

tertinggi yang berlaku di Republik Indonesia, dan 

undang-undang yang telah ditetapkan oleh Pemerintah 

bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat 

menunjukkan bahwa implementasi ketentuan-ketentuan 

dalam peraturan perundangundangan tersebut 

memerlukan kegiatan kemetrologian sebagai prasyarat 

untuk mencapai tujuan penetapan peraturan 

perundang-undangan, meskipun kegiatan kemetrologian 

tidak disebutkan secara eksplisit. Kebutuhan akan 

adanya sistem metrologi nasional yang kuat, yang 

mampu memberikan pondasi bagi implementasi 

peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh 
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berbagai departemen dan lembaga pemerintahan 

tersebut, dengan sendirinya memerlukan sebuah sistem 

yang mampu mengakomodasi kebutuhan semua 

pemangku kepentingan, yang dipayungi oleh sebuah UU 

kemetrologian yang mencakup seluruh aspek kegiatan 

kemetrologian dan berlaku mengikat bagi seluruh 

pemangku kepentingan kegiatan kemetrologian.     

 

Dari beberapa undang-undang di atas menunjukan bahwa 

berbagai peraturan perundang-undangan di dalamnya 

mengatur baik langsung atau tidak langsung berbagai 

ketentuan yang terkait dengan ukur mengukur, namun 

tidak merujuk kepada aturan khusus yang menjadi payung 

hukumnya yaitu UU Metrologi Legal. 

 

Penataan peraturan perundang-undangan kemetrologian 

terutama dalam rangka peningkatan daya saing nasional. 

Penataan peraturan perundang-undangan kemetrologian ini 

dipandang perlu karena sistem metrologi saat ini telah 

menjadi suatu sistem yang diharmonisasikan secara 

internmasional sebagai infrastruktur dasar untuk 

memfasilitasi perdagangan global dalam kerangka  World 
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Trade Organization Agreement  on Tecnical barrier to Trade 

(WTO – TBT) 
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BAB IV 

ARGUMENTASI FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS 

PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG KEMETROLOGIAN 

 

Salah satu bagian penting dalam proses pembentukan 

Undang-Undang dan Peraturan Daerah adalah membangun 

argumentasi secara filosofis, sosiologis, dan yuridis pembentukan 

peraturan perundang-undangan tersebut. Bagian ini secara 

metodologis membedakan laporan penelitian pada umumnya 

dengan laporan penelitian yang telah dimodifikasi mengenai 

Naskah Akademik dalam rangka pembentukan Undang-Undang 

dan Peraturan Daerah, yaitu dua peraturan perundang-undangan 

yang secara eksplisit ditegaskan untuk perlu disusun Naskah 

Akademiknya.  

Di samping unsur yang membedakan dengan laporan 

penelitian hukum biasa, secara substantif,  argumentasi filosofis, 

sosiologis, dan yuridis sekaligus menjadi landasan urgensi dari 

pembentukan Undang-Undang atau peraturan daerah.  Urgensi 

pembentukan peraturan perundang-undangan ini penting, untuk 

memberi jaminan bahwa Undang-Undang dan Peraturan Daerah 

yang akan dibuat dimaksudkan untuk menjabarkan dan 

melaksanakan  pemikiran-pemikiran filosofis tujuan 

pembangunan yang dicita-citakan oleh para pendiri bangsa 
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dengan tetap mengakar pada filosofi kehidupan berbangsa dan 

bernegara sebagaimana terumuskan dalam Pancasila.  Artinya, 

Undang-Undang atau peraturan daerah yang dibuat memiliki 

landasan dan filosofi yang mengakarkan pada nilai-nilai 

kehidupan bangsa Indonesia atau masyarakat setempat.  

Dalam persepektif, argumentasi secara sosiologis bermakna 

bahwa Undang-Undang dan Peraturan Daerah yang dibentuk  

hadir untuk menjawab atau memenuhi kebutuhan masyarat. 

Sedangkan dalam perspektif yuridis secara sederhana jelas 

memberikan jawaban atas kekosongan hukum yang mengatur 

mengenai suatu bidang tertentu. Dalam tahap selanjutnya, yaitu 

dalam perancangan dan format Undang-Undang dan Peraturan 

Daerah, maka ketiga argumentasi tersebut menjadi substansi yang 

akan mengisi ketentuan menimbang dari suatu Undang-Undang 

dan Peraturan Daerah. 

 Lampiran 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan merumusan 

argumentasi filosofis, sosiologis, dan yuridis, sebagai berikut. 

Landasan filosofis merupakan pertimbangan atau alasan 

yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk  

mempertimbangkan  pandangan hidup, kesadaran, dan cita 

hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa 
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Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

Landasan sosiologis merupakan pertimbangan atau alasan 

yang  menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk 

memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek. 

Landasan sosiologis sesungguhnya menyangkut fakta empiris 

mengenai perkembangan masalah dan kebutuhan masyarakat dan 

negara. 

Landasan yuridis merupakan pertimbangan atau alasan 

yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk 

mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum 

dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan 

diubah, atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum 

dan rasa keadilan masyarakat.  

Landasan yuridis menyangkut persoalan hukum yang 

berkaitan dengan substansi atau materi yang diatur sehingga 

perlu dibentuk Peraturan Perundang-Undangan yang baru. 

Beberapa persoalan hukum itu, antara lain, peraturan yang sudah 

ketinggalan, peraturan yang tidak harmonis atau tumpang tindih, 

jenis peraturan yang lebih rendah dari Undang-Undang sehingga 

daya berlakunya lemah, peraturannya sudah ada tetapi tidak 

memadai, atau peraturannya memang sama sekali belum ada. 
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Berdasarkan pemikiran di atas, maka argumentasi filosofis, 

sosiologis, dan yuridis dari pembentukan Undang-Undang tentang 

Kemetrologian adalah sebagai berikut: 

 

A. Argumentasi Filosofis 

Undang-Undang Kemetrologian merupakan bagian dari upaya 

Negara untuk melindungi rakyat Indonesia, memberikan rasa 

aman dan nyaman sejalan dengan tujuan bernegara menciptakan 

masyarkat yang adil dan sejahtera sebagaimana diamanatkan 

dalam pembukaan UUD 1945. Undang-Undang ini menjamin 

kepastian perlindungan masyarakat baik dalam posisinya sebagai 

konsumen, maupun sebagai pelaku usaha atau dunia industri.  

Undang-Undang ini juga menjadi landasan bagi pemerintah, baik 

pemerintah pusat maupun pemerintah daerah untuk 

melaksanakan tugas dan fungsinya melindungi masyarakat. Dan 

pada akhirnya, Undang-Undang ini memberikan jaminan atas 

keamanan, keselamatan, dan kesejahteraan rakyat Indonesia.  

Pengatuan mengenai Kemetrologian juga mengacu kepada 

Pasal 33 Ayat 4 UUD 1945 menyatakan bahwa "Perekonomian 

nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi 

dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, 

bewawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga 

keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional". 
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Mengacu kepada ketentuan Pasal 33 Ayat 4 UUD 1945 ini maka 

peraturan perundang-undangan kemetrologian yang ditetapkan 

memberikan takaran yang pas untuk mengembangkan 

perekonomian nasional berdasarkan UUD 1945 

 

B. Argumentasi Sosiologis 

Secara sosiologis urgensi dari Undang-Undang tentang 

kemetrologian adalah kemajuan dari ilmu pengetahuan dan 

praktek kemetrologian yang sudah tidak tertampung lagi dalam 

Undang_undang yang ada. Globalisasai ekonomi serta kerjasama 

Internasional di bidang kemetrologian berkembang dengan pesat. 

Sementara pada sisi lain, masyarakat membutuhkan suatu sistem 

yang lebih sesuai dengan standar dan sistem yang bekembang 

secara internasional, suatu sistem yang lebih memberikan 

jaminan kepastian baik bagi kepentingan konsumen maupun 

kepentingan dunia industri terutama meningkatkan daya saing 

nasional dalam persaingan global. 

Demikian pula dalam praktek penyelenggaraan 

kemetrologian, khususnya metrologi legal, praktek “kecurangan” 

atau ketidaksesuian ukuran kerap kali masih dihadapi konsumen, 

sehingga konsumen tidak mendapatkan hak sesuai dengan 

kewajiban yang telah mereka lakukan.  Pengawasan terhadap 

penyelenggaraan metrologi legal masih lemah, sehingga praktek 
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kecurangan yang dilakukan oleh pengusaha berjalan tanpa 

kontrol. Dari aspek kelembagaan, terjadi tumpang tindih 

kewenangan, baik dalam perspektif lembaga pada tingkat 

nasional, maupun dalam kaitanntya dengan desentralisasi. Ketika 

tugas kemetrologian tidak memberikan benefit ekonomis kepada 

daerah, daerah cenderung mengabaikan tugas-tugas-yang terkait 

dengan kemetrologian ini, termasuk karena hambatan 

keterbatasan sarana dan prasarana serta sumber daya 

manusianya. 

 

C. Argumentasi Yuridis 

Secara yuridis, persoalan utama pentinnya Undang-Undang 

tentang Kemetrologian adalah untuk mengisi kekosongan hukum 

akibat dari keterbatasan pengaturan dalam Undang-Undang No. 2 

Tahun 1981. Dengan demikian, Undang-Undang Kemetrologian 

yang baru memperluas cakupan pengaturan, serta mempertegas 

sistem dan kelembangan agar tidak terjadi tumpang tindih 

pengaturan di bidang kemetrologian.             
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BAB V 

JANGKAUAN PENGATURAN DAN RUANG LINGKUP MATERI 

MUATAN RUU TENTANG KEMETROLOGIAN 

 

A. Sasaran 

Sasaran yang inigin dicapai dalam pengaturan ini adalah: 

1. Terbentuknya suatu sistem yang lebih memberikan 

jaminan kepastian baik bagi kepentingan konsumen 

maupun kepentingan dunia industri terutama 

meningkatkan daya saing nasional dalam persaingan 

global. 

2. Memperluas ruang lingkup pengaturan bukan hanya 

Metrologi Legal yang mencakup metrologi legal, metrologi 

industri, dan metrologi ilmiah 

3. Tertatanya praktek penyelenggaraan kemetrologian yang 

lebih efektif. Memperkuat Pengawasan terhadap 

penyelenggaraan metrologi legal masih lemah, sehingga 

praktek kecurangan yang dilakukan oleh pengusaha 

berjalan tanpa kontrol. khususnya dalam pengawasan 

metrologi legal, praktek “kecurangan” atau 

ketidaksesuian ukuran terhadap  konsumen, sehingga 

konsumen tidak mendapatkan hak sesuai dengan 

kewajiban yang telah mereka lakukan. 
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4.  Revitalisasi kelembagaan, sebagi bentuk korektif atas 

lembaga yang ada selama ini dan konsekwensi dari 

perubahan paradigma yang tidak hanya mengatur 

mengenai metereologi legal tetapi juga metrologi industri 

dan metrologi ilmiah.  

 

B. Jangkauan Pengaturan 

Berdasarkan analisis terhadap praktek empiris yang 

didukung dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan evaluasi 

terhadap peraturan perundang-undangan yang ada, maka 

pengaturan dalam Undang-Undang Kemetrologian mencakup 

metrologi ilmu pengetahuan, metrologi untuk industri dan 

metrologi legal. Artinya, RUU tentang Kemetrologian memperluas 

ruang lingkup materi muatan Undang-Undang No. 2 Tahun 1981 

tentang Metrologi Legal yang mencakup metrologi legal, metrologi 

industri, dan metrologi ilmiah. Pengaturan ketiga aspek tersebut 

disesuaikan dengan karakteristik masing-masing secara 

proporsional. Misalnya, untuk metrologi industri, pengaturannya 

dapat lebih bersifat umum, sebab dalam penyelenggaraan 

metrologi industri intervensi negara atau pemerintah diminimalisir 

dibandingkan dengan penyelenggaraan metrolologi legal.  Namun, 

ketiga aspek tersebut perlu mendapatkan satu payung hukum 

dalam  Undang-Undang Kemetrologian. 
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Secara umum, sebagaimana juga telah diusulkan dalam 

Naskah Akademik Penataan Peraturan Perundang-Undangan 

Untuk Mendukung Daya Saing Nasional yang disusun oleh Husein 

A. Akil dkk dari Pusat Penelitian Kalibrasi, Instrumentasi, dan 

Metrologi LIPI maka materi muatan Undang-Undang 

Kemetrologian merupakan penyempurnaan terhadap materi 

muatan Undang-Undang No. 2 Tahun 1981 tentang Metrologi 

Legal. Penyempurnaan tersebut bersumber dari materi muatan 

peraturan perundang-undangan yang sudah ada, termsuk 

mengangkat materi muatan Peraturan Pemerintah dan Keputusan 

Presiden ke dalam materi muatan Undang-Undang tentang 

Kemetrologian.  Adapun penyempurnaan yang pengaturan 

dimaksudkan adalah: 

a. Mengubah lingkup dan latar belakang penyusunan 

peraturan perundang-undangan kemetrologian; 

b. Menambahkan ketentuan tentang otoritas kemetrologian 

nasional yang mewakili berbagai departemen dan lembaga 

pemerintah pemangku kepentingan kegiatan kemetrologian; 

c. Memperjelas ketentuan tentang lembaga-lembaga 

kemetrologian nasional yang meliputi lembaga metrologi 

nasional untuk melaksanakan kegiatan metrologi ilmiah 

pengembangan standar pengukuran nasional dan 

pengembangan ilmu kemetrologian: 
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d. Memungkinkan partisipasi laboratorium kalibrasi untuk 

melaksanakan kegiatan metrologi industri/terapan yang 

telah diakui kompetensinya untuk membentuk rantai 

ketertelusuran pengukuran nasional, serta lembaga 

metrologi legal nasional yang bertanggungjawab menetapkan 

dan mengharmonisasikan regulasi teknis tentang 

pengukuran dan alat ukur; 

e. Memuat ketentuan-ketentuan metrologi ilmiah tentang 

adopsi satuan pengukuran dan pengembangan standar 

pengukuran nasional yang fleksibel sesuai dengan 

normanorma yang ditetapkan oleh bipm, yang 

memungkinkan pengembangan standar pengukuran 

nasional dan ilmu kemetrologian untuk menjadi pondasi 

bagi berbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara; 

f. Menambahkan ketentuan-ketentuan yang memberikan 

kesempatan kepada pihak swasta yang memenuhi 

persyaratan kompetensi tertentu untuk melaksanakan 

kegiatan metrologi industri yang berperan untuk 

menciptakan rantai ketertelusuran pengukuran ke seluruh 

pihak pelaku dan pengguna hasil pengukuran bagi 

prosesproses pengukuran dan jenis-jenis alat ukur yang 

tidak diatur dalam regulasi teknis metrologi legal; 
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g. Memperluas ketentuan-ketentuan tentang metrologi legal 

sesuai dengan perkembangan kegiatan metrologi legal yang 

diharmonisasikan oleh oiml, yang mencakup kegiatan 

pengendalian legal terhadap alat ukur (legal control of 

measuring instruments), pengawasan kemetrologian 

(metrological supervision), dan pengembangan keahlian 

kemetrologian (metrological expertise) bagi petugas pelaksana 

kegiatan metrologi legal; 

h. Menambahkan ketentuan-ketentuan tentang metrologi legal 

yang memungkinkan partisipasi pihak ketiga, baik 

pemerintah maupun swasta untuk bertindak sebagai 

pelaksana kegiatan metrologi legal setelah memenuhi 

persyaratan-persyaratan kompetensi tertentu dan ditunjuk 

oleh otoritas atau lembaga yang memiliki wewenang dalam 

kegiatan metrologi legal, sesuai dengan konsep balanced 

system; 

i. Memperjelas hubungan antara pemerintah pusat dan 

pemerintah daerah dalam Pelaksanaan kegiatan metrologi 

legal sesuai dengan kerangka otonomi daerah berdasarkan 

undang-undang tentang pemerintahan daerah. 

j. Menambah ketentuan-ketentuan yang mewajibkan 

pemerintah untuk menetapkan regulasi metrologi legal 
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secara transparan dan melaksanakan penegakan hukum 

secara imparsial. 

C.Ruang Lingkup 

Berdasarkan pemikiran di atas, maka ruang lingkup materi 

muatan RUU tentang Kemetrologian mencakup: 

1. Ketentuan Umum yang mencakup pengertian, asas dan 

tujuan pengaturan. 

Pengertian yang penting untuk ditambahkan adalah mengenai 

kemetrologian, metrologi ilmiah, metrologi industri, metrologi 

legal, kelembagan nasional kemetrologian. 

2. Kegiatan yang Berkaitan dengan Metrologi Ilmiah 

Kegiatan metrologi legal dan metrologi industri  pada dasarnya 

merupakan aplikasi dari metrologi, yang tujuan utamanya 

untuk mewujudkan kepercayaan terhadap hasil pengukuran 

melalui penciptaan rantai ketertelusuran ke acuan yang sama. 

Supaya setiap pihak di suatu negara dapat memiliki tingkat 

kepercayaan yang sama terhadap hasil pengukuran, tentunya 

diperlukan acuan pengukuran nasional yang dapat diakses 

oleh semua pihak yang berkepentingan dengan kegiatan 

kemetrologian. Lebih jauh lagi, dalam konteks transaksi lintas 

negara, diperlukan standar pengukuran yang dapat diterima 

oleh semua negara, sedemikian hingga hasil-hasil pengukuran 

dari suatu negara dapat diterima dan dipercaya oleh negara-
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negara lain. Untuk mewujudkan hal ini, diperlukan standar 

pengukuran yang bersifat universal dan dapat mengakomodasi 

perkembangan ilmu dan teknologi yang menggerakkan pasar. 

Dalam sejarahnya, sejak awal telah ditemukan adanya 

kesulitan untuk mewujudkan prototipe yang seragam, yang 

kemudian dapat dikelola oleh setiap negara sedemikian hingga 

setiap negara memiliki acuan yang sama. Kesulitan ini 

kemudian menggerakkan perubahan definisi standar 

pengukuran internasional, dari yang semula berupa prototipe  

internasional, menjadi definisi-definisi berdasarkan tetapan 

alamiah, yang dapat direalisasikan oleh negara mana pun. 

Untuk dapat menjamin kesetaraan standar pengukuran suatu 

negara dengan standar pengukuran negara lain, tentunya 

diperlukan lembaga yang diberi tanggung jawab untuk 

mengelola standar pengukuran nasional dan mengupayakan 

kesetaraan standar pengukuran nasional tersebut dengan 

standar pengukuran negara-negara lain dan nilai yang 

disepakati secara internasional. 

Ilmu pengukuran merupakan ilmu lintas disiplin yang dapat 

mengintegrasikan berbagai cabang ilmu, oleh karena itu untuk 

mendukung seluruh aspek kegiatan kemetrologian diperlukan 

pengembangan ilmu pengetahuan tentang pengukuran. Lebih 

jauh lagi, karena kebutuhan kegiatan kemetrologian mencakup 
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lintas negara, diperlukan teori-teori pengukuran yang koheren 

dan disepakati secara internasional sedemikian sehingga 

aplikasinya dalam berbagai bidang oleh berbagai negara yang 

saling bertransaksi dapat dipercaya satu sama lain. Teori-teori 

pengukuran yang kemudian disepakati oleh masyarakat 

metrology internasional ini perlu selalu diikuti 

perkembangannya oleh setiap negara, dipahami, 

didiseminasikan dan kemudian diimplementasikan di berbagai 

sektor kehidupan sehingga sistem metrologi di negara tersebut 

dapat mencapai tujuannya.  

Dengan didasarkan pada penguasaan terhadap ilmu 

pengukuran inilah suatu bangsa dapat mengembangkan 

standar pengukuran nasionalnya yang setara dengan standar 

pengukuran negara lain, dan dengan penguasaan ilmu 

pengukuran yang lebih tinggi, pemerintah negara dapat 

menetapkan persyaratan-persyaratan teknis yang lebih tinggi 

untuk melindungi  kepentingan negaranya. 

Dalam Bab ini diatur mengenai kegiatan serta tugas dan 

tanggungjawab yang berkaitan dengan metrologi ilmiah. 

3. Kegiatan  Metrologi Industri 

Dibandingkan dengan metrologi legal, pengaturan mengenai 

metrologi industri hanya bersifat umum saja, sebab karakter 

metrologi industri pada dasarnya merupakan kebutuhan dunia 
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industri yang tidak memerlukan intervensi pemerintah, namun 

pengaturan dalam suatu Undang-Undang mengenai metrologi 

industri tetap penting, teratama untuk menjamin kepastian 

dalam hubungan yang saling ketergantungan antara produsen 

atau penghasil suku cadang suatu produk.  Pengaturan 

metrologi industri diperlukan pula dalam hubungan antara 

lembaga penelitian dengan dunia industri agar hasil penelitian 

sesuai dengan kebutuhan dunia industri. Berdasarkan 

pemikiran di atas, maka  kegiatan untuk memastikan 

ketertelusuran pengukuran  yang terkait dengan metrologi 

industri secara  kelembagaan dapat  dilakukan oleh 

pemerintah dan pihak swasta. Peran pemerintah tetap penting, 

untuk memastikan bahwa pengukuran yang dilakukan 

memiliki tingkat kebenaran yang layak, dengan 

mengembangkan sistem pengakuan kompetensi terhadap 

pihak-pihak yang melakukan kegiatan kemetrologian. 

Dalam Bab ini diatur mengenai ruang lingkup kegiatan, peran 

pemerintah, peran dunia industri serta institusi-institusi yang 

terkait dengan penyelenggaran metrologi ilmiah. 

4. Kegiatan  Metrologi legal 

Metrologi legal mencakup semua kegiatan yang terkait dengan 

pelaksanaan persyaratan legal mengenai pengukuran, satuan 

pengukuran, alat ukur dan metode pengukuran. Kegiatan 
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metrologi legal membutuhkan intervensi pemerintah, sehingga 

dalam regulasi yang lama berdasarkan Undang-Undang No. 2 

Tahun 1981 hanya mengatur mengenai metrologi legal. 

Pengaturan mengenai metrologi legal dimaksudkan untuk 

menjamin tingkat kredibilitas hasil pengukuran yang layak 

pada area yang diwajibkan oleh pemerintah. 

Metrologi legal umumnya mencakup pengaturan berkaitan 

dengan satuan pengukuran, hasil pengukuran (misalnya 

barang dalam keadaan terbungkus) dan terhadap alat ukur. 

Pengaturan tersebut meliputi kewajiban hukum berkaitan 

dengan hasil pengukuran dan alat ukur, dan juga 

pengendalian legal yang dilakukan oleh atau atas nama 

pemerintah. Membeli atau menjual barang dan jasa seringkali 

mencakup penimbangan atau pengukuran kuantitas dan/atau 

mutu produk, dan juga produk dalam keadaan terbungkus 

yang menyatakan ukuran massa dan volume, serta layanan 

pengukuran lain seperti waktu atau jarak. Tanggung jawab 

pemerintah juga mencakup peraturan perundang-undangan 

terkait dengan kesehatan, keselamatan, keamanan dan 

lingkungan. Meskipun fungsi-fungsi ini pada umumnya 

tersebar di berbagai kewenangan pemerintah, dalam hal 

tertentu tercakup kesamaan bila peraturan perundang-

undangan tersebut bergantung pada hasil pengukuran. Oleh 
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karena itu proses pengukuran seharusnya menjadi perhatian 

pemerintah. Kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah adalah 

menetapkan peraturan perundang-undangan, mengendalikan 

pengukuran melalui pengawasan pasar dan mengembangkan 

serta memelihara infrastruktur yang dapat mendukung 

akurasi pengukuran tersebut (melalui ketertelusuran) yang 

sangat mendasar untuk melengkapi peran pemerintah. 

Metrologi legal dapat mencakup empat kegiatan utama  

penetapan persyaratan legal;  pengendalian atau penilaian 

kesesuaian produk atau kegiatan yang tercakup dalam 

regulasi; pengawasan produk dan kegiatan yang tercakup di 

dalam regulasi; dan  pendirian infrastruktur yang memadai 

untuk memastikan ketertelusuran dari pengukuran atau alat 

ukur yang tercakup di dalam regulasi. 

5. Kelembagaan/Otoritas Metrologi Nasional 

Melalui Undang-Undang tentang Kemetrologian yang baru 

perlu diatur mengenai pembentukan Lembaga Metrologi 

Nasional (LMN). Dalam Naskah Akademik Penataan Peraturan 

Perundang-Undangan Metrologi Nasional, LIPI diusulkan agar  

lembaga metrologi nasional atau otoritas lembaga metrologi 

nasional tersebut dalam diwujudkan  dalam bentuk sebuah 

Lembaga Pemerintah Non-Departemen (LPND) yang dapat 

diberi nama Badan Metrologi Nasional (BMN). Dengan adanya 
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lembaga ini diharapkan terdapat satu lembaga tingkat nasional 

yang menangani sekaligus tiga metrologi yang ada. Hal ini 

dimaksudkan untuk menghindari ketimpangan dan tumpang 

tindih serta disharmonisasi antar lembaga terkait di dibidang 

kemetrologian. Pengaturan mengenai kelembagaan ini juga 

terkait dengan hubungan yang jelas antara lembaga termasuk 

yang ditangani oleh kementerian tertentu, yang tidak saja di 

tangan satu kementerian, misalnya kementerian perdagangan, 

kementerian kesehatan, kementerian ESDM, kementerian 

perhubungan, Badan Standarisasi Nasional, KIM LIPI. Dengan 

demiikian, salah satu misi utama dari Undang-Undang 

Kemetrologian adalah membenahi aspek kelembagaan di 

bidang kemetrologian. 

Badan Metrologi Nasional memiliki tanggungjawab, peranan, 

tugas pokok dan fungsi sebagai berikut:  

(i) Tanggungjawab: Menjamin ketertelusuran pengukuran 

nasional.  

(ii) Peranan: Sebagai suatu infrastruktur teknis pendukung 

perdagangan dan sektor-sektor pembangunan lain yang 

berkaitan dengan metrologi.  

(iii) Tugas pokok:  

a. Mengelola SNSU;  
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b. Melakukan penelitian dan pengembangan dalam 

bidang metrologi; dan  

c. Menjamin kesesuaian SNSU dengan SNSU negara-

negara lain  

(iv) Fungsi:  

a. Merumuskan kebijakan SNSU dan turunan-

turunannya dalam semua disiplin pengukuran; 

b. merencanakan dan mengadakan SNSU sesuai 

dengan keputusan terbaru Konvensi Meter;  

c. memelihara dan mendiseminasikan SNSU;  

d. menjamin ketertelusuran SNSU;  

e. membina pengelola standar satuan ukuran 

setingkat dibawahnya;  

f. melakukan pengkajian, penelitian dan 

pengembangan standar-standar satuan ukuran 

serta teknik-teknik pengukuran;  

g. melakukan pembandingan pengukuran untuk menjamin 

kesesuaian SNSU dengan SNSU negara-negara lain; dan  

mewakili negara dalam forum internasional dalam bidang 

metrologi.  

 

LMN adalah sebuah lembaga dengan kewenangan yang utuh 

dan lingkup kompetensi yang mencakup semua disiplin 
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pengukuran yang dibutuhkan di Indonesia. Disiplin 

pengukuran tersebut, mengacu pada klasifikasi yang berlaku 

di organisasi metrologi regional dan internasional, adalah:  

- Akustik dan getaran (Acoustics and vibration)  

- Kelistrikan dan kemagnetan (Electricity and magnetism)  

- Aliran fluida (Fluid flow)  

- Panjang (Length)  

- Massa dan turunannya (Mass and related quantities)  

- Fotometri dan radiometri (Photometry and radiometry)  

- Radiasi dan ionisasi (Radiation and ionization)  

- Suhu (Temperature)  

- Jumlah zat (Quantity of Matter)  

Pembentukan Badan Metrologi Nasional  diperlukan 

mengingat kelembagaan metrologi di Indonesia saat ini yang 

terdesentralisasi di Puslit KIM-LIPI, Direktorat Metrologi 

Departemen Perdagangan, Puslit Kimia – LIPI, dan P3KRBiN) 

– BATAN kurang optimal karena beberapa alasan, 

diantaranya:  

(i) Masing-masing lembaga memiliki tupoksi yang lebih 

luas daripada tupoksi LMN.  

(ii) Anggaran, sumberdaya manusia dan sumberdaya 

lainnya dikelola untuk kepentingan yang tidak 

terfokus pada misi LMN semata-mata.  
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(iii) Kedudukan masing-masing lembaga tidak setara 

dengan lembaga penanggungjawab elemen-elemen 

sistem pengukuran lainnya (lembaga standardisasi 

dan akreditasi). Kesetaraan penting untuk menjalin 

koordinasi manajemen yang efektif dalam sistem 

tersebut.  

(iv) Perbedaan orientasi program pada masing-masing 

lembaga tidak memudahkan koordinasi untuk 

pengembangan kemampuan LMN. Dalam suatu LMN 

yang terpusat, fungsi pembinaan dimungkinkan dapat 

dilaksanakan secara lebih efektif, komprehensif dan 

terpadu karena program-program dikoordinasikan 

dalam satu manajemen.  

Representasi masing-masing lembaga dalam forum-

forum metrologi regional dan internasional serta 

partisipasinya dalam program-program dan kegiatan 

yang bersangkutan membutuhkan sumberdaya yang 

lebih besar dibandingkan dengan apabila lembaga-

lembaga tersebut berada dalam satu Badan  terpusat. 

Termasuk di dalam sumberdaya ini adalah anggaran 

untuk iuran keanggotaan masing-masing lembaga. 

Selain itu, proses menuju pengakuan internasional 

LMN dalam skema CIPM MRA menjadi tidak efisien 
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akibat duplikasi pada bagian atau tahapan tertentu, 

misalnya asesmen penerapan sistem mutu.  Usulan 

penyatuan pengelolaan metrologi ilmiah dan metrologi 

legal dalam satu lembaga  juga mengacu kepada  

praktek yang terjadi di Negara-negara lain.  

6.  Satuan-satuan dan Standar Pengukuran 

Salah satu materi penting dalam Undang-Undang 

Kemetrologian adalah mengenai adopsi sistem satuan dan 

standar pengukuran. Dalam Undang-Undang ini cukup 

ditetapkan sistem yang diadopsi, sehingga akan terus 

disesuaikan dengan perkembangan. Artinya, tidak perlu terlalu 

detail sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 

1981. Selanjutnya mengenai standar pengukuran nasional dan 

pengelolaannya   yang diatur ddalam UU kemetrologian adalah: 

Standar pengukuran nasional adalah standar pengukuran 

yang memiliki tingkat ketelitian tertinggi di wilayah RI yang 

digunakan sebagai acuan untuk menjamin ketertelusuran 

pengukuran di seluruh wilayan RI. 

Standar pengukuran nasional dikelola oleh sebuah lembaga 

metrologi nasional yang memiliki tugas dan tanggung jawab 

untuk: menetapkan sistem satuan nasional, sejauh mungkin 

berdasarkan Sistem Internasional Satuan, dan memelihara 
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standar pengukuran nasional dan  mendiseminasikan satuan 

ukuran nasional, mengembangkan kompetensi ahli-ahli 

metrologi untuk dapat melaksanakan tugasnya dengan baik, 

serta memberikan pelatihan berkelanjutan kepada ahli-ahli 

metrologi tersebut untuk memastikan rencana regenerasi yang 

diperlukan dalam pemeliharaan standar pengukuran nasional, 

memfasilitasi pendirian laboratorium yang memenuhi 

persyaratan teknis kemetrologian, termasuk pengendalian 

lingkungan dan peralatan yang diperlukan oleh laboratorium 

kalibrasi,  mengarahkan penelitian-penelitian yang diperlukan 

dalam peningkatan standar pengukuran nasional untuk 

memenuhi kebutuhan pengukuran nasional, memberikan 

transfer of knowledge ilmu kemetrologian yang diperlukan oleh 

industri, melakukan kajian secara reguler terhadap kebutuhan 

masyarakat terkait dengan pengembangan standar 

pengukuran nasional dan diseminasi satuan ukuran nasional, 

 menjadi acuan nasional untuk sistem akreditasi 

laboratorium, dalam hal kompetensi teknis kemetrologian dan 

standar pengukuran,  memberikan pertimbangan teknis 

kepada pemerintah mengenai permasalahan kemetrologian, 

memastikan partisipasi secara efektif dalam kegiatan 

kemetrologian internasional, khususnya dalam Konvensi Meter 

melalui CIPM dan BIPM serta kegiatan metrologi ilmiah 
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regional,  memberikan pelayanan kalibrasi untuk menjamin 

ketertelusuran pengukuran di laboratorium kalibrasi yang 

diakreditasi oleh lembaga akreditasi nasional sesuai dengan 

persyaratan ILAC, dan ketertelusuran pengukuran di 

laboratorium metrologi legal sesuai persyaratan OIML,  

memberikan konsultasi kepada lembaga nasional yang relevan, 

industri atau masyarakat umum terkait dengan permasalahan-

permasalahan kemetrologian dan pentingnya pengukuran, 

memberikan pelatihan teknis kemetrologian, mengembangkan 

ilmu pengetahuan dan teknologi kemetrologian. 

7. Alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya 

Dalam bab ini diatur mengenai ketentuan metrologi legal yang 

terkait dengan alat-alat ukur, takar, timbang, dan 

perlengkapannya. Pengaturan dalam bab ini dalah 

penyempurnaan terhadap ketentuan dalam Undang-Undang 

No. 2 Tahun 1981. 

8. Tanda Tera 

Mengatur mengenai Jenis-jenis tanda tera dan lembaga yang 

mengeluarkan tanda tera yaitu Badan Metrologi Nasional . 

Tanda Tera terdiri dari: 

(a) tanda sah; 

(b) tanda batal; 

(c) tanda jaminan; 
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(d) tanda daerah; 

(e) tanda pegawai yang berhak. 

9. Barang Dalam Keadaan Terbungkus 

Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 1981, 

maka control dan pengawasan terhadap  barang dalam 

keadaan terbungkus tetapi diperlukan dalam Undang-Undang 

tentang Kemetrologian. 

10. Perbuatan Yang Dilarang 

Subyek dari larangan ini adalah pelaku usaha, badan atau 

lembaga metrologi nasional, aparatur pemerintah dan lembaga-

lembaga lain yang terlibat dalam penyelenggaraan 

kemetrologian. Perbuatan-perbuatan yang dilarang langsung 

dirumuskan dalam Undang-Undang ini, sehingga tidak diatur 

dalam peraturan perundang-undangan lain yang lebih rendah. 

11. Ketentuan Pidana 

Sejalan dengan adanya rumusan mengenai perbuatan yang 

dilarang, maka Undang-Undang tentang Kemetrologian perlu 

memuat ketentuan pidana atas pelanggaran terhadap 

beberapa norma yang tertuang dalam Undang-Undang 

tersebut. 

12. Pembiayaan 

Undang-Undang Kemetroloian perlu menyatakan atau memuat 

mengenai pembiayaan yang terkait dengan penyelenggaraan 
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kemetrologian yang bersumber dari APBN, APBD, serta sumber 

lain yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-

undangan. 

13. Kompetensi Sumber Daya Manusia Penyelenggaraan 

Kemterologian 

Undang-Undang tentang Kemetrologian perlu menetapkan 

sumber daya manusia pendukung kegiatan kemetrologian, 

kompetensi serta sertifikasi yang diperlukan, termasuk 

terhadap lembaga-lembaga yang terlibat dalam kegiatan 

kemetrologian. 

14. Pembinaan dan Pengawasan 

Pengawasan dimaksudkan untuk memastikan bahwa alat ukur 

dalam keadaan benar, sehingga tidak merugikan konsumen, 

baik fisik maupun harta benda bendanya. Dalam kefarmasian 

misalnya jika tidak ada ukuran mengenai dosis obat yang akan 

diberikan kepada pasien maka jika terjadi kesalahan 

pemberian besaran dosis maka akan mengancam keselamatan 

dan nyawa manusia akan menjadi taruhannya. Sebagai contoh 

petugas di apotik dalam meracik obat yang diramu dalam satu 

racikan maka sangat penting dalam penentuan besaran 

dosisnya dari masing-masing obat. Selain itu pabrik obat 

dalam memproduksi obat dalam menentukan besaran 
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komposisi dalam produknya. Dalam hal ini sangat diperlukan 

alat ukur yang akurat.  

Berbagai produk bahan bangunan misalnya  kawat beton, 

keramik, kabel listrik sangat diperlukan ukuran yang standar. 

Siapa yang menentukan besaran ukuran standar maka hanya 

pelaku usaha yang tahu. Permasalahan yang terjadi adalah 

bahwa ketebalan kawat beton atau panjang kawat beton ini 

maka ukurannya yang menentukan dari pabrikan dan tidak 

jarang tidak sesuai dengan klaim informasi yang disampaikan 

ke konsumen. Jika tidak sesuai maka akan sangat fatal dan 

membahayakan keselamatan jiwa dalam pembangunan gedung 

yang tidak sesuai dengan spesifikasi bahan bangunan 

tersebut. Selain itu contoh bagaimana kita tahu berapa 

perhitungan pulsa telpon apakah benar yang diklaim oleh para 

operator telpon bahwa tarifnya termurah dari operator yang 

lain sebagaimana ukuran perhitungan pulsa yang diklaim di 

iklannya. Masyarakat tidak mengetahui apakah benar ukuran 

perhitungan yang disampaikan para operator telpon tersebut. 

Masih banyak lagi praktek-pratek yang terjadi di masyarakat.  

Kemudian yang menjadi penting adalah siapa yang melakukan 

pengawasan dari itu semua? Selanjutnya instansi mana  yang 

berkewajiban untuk melakukan pengawasan nya? Adakah 

batas penerapan toleransi kesalahan maximum yang 
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diperbolehkan ? Jika diperbolehkan berapa batas toleransi 

kesalahan maximum yang diperbolehkan? 

Berdasarkan penjelasan pasa1 1 UUML menyebutkan bahwa 

Menteri yang diserahi urusan Metrologi Legal pada saat Undang 

Undang ini dibuat adalah Menteri Perdagangan dan Koperasi.  

Penjelasan ini memberikan wewenang yang sangat egosentris 

yaitu hanya ke Menteri Perdagangan dan Kopersasi dalam 

melakukan pengawasan. Praktek di lapangan penerapan UUML 

lebih banyak terkait dalam bidang  perdagangan yang langsung 

dalam hubungan transaksi antara konsumen dengan pelaku 

usaha. Dalam kehidupan sehari-hari kita memerlukan 

pengetahuan pengukuran, penakaran dan penimbangan yang 

tingkat ketelitiannya ssuai dengan kebutuhan. Bila kita 

perhatikan bahwa tehnologi industri sangat memrerlukan alat 

dan tehnik pengukuran yang akuran. Misalnya dalam aktivitas 

konsumsi sehari-hari seperti makanan, kebutuhan air minum, 

penerangan, telpon bahan bakar dan lain-lain yang semuanya 

dibutuhkan alat ukur, takaran dan timbangan yang akurat.  

Pengawasan dapat dilakukan dalam 2 (dua) bentuk, yaitu yang 

bersifat preventif dan pengawasan yang bersifat represif. 

Pengawasan yang preventif merupakan pengawasan yang 

sifatnya pembinaan dan pengendalian terhadap 

pemilik/pemakai alat-alat ukur, seperti pemberian ijin, 
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pembebasan tera ulang, pos ukur ulang dan sebagainya. 

Dalam melakukan pengawasan ini apabila terjadi pelanggaran, 

masih dapat diberikan pembinaan misalnya berupa teguran. 

Pengawasan represif merupakan pengawasan ditindak lanjuti 

dengan tindakan hukum selanjutnya. Biasanya hal ini 

dilakukan terhadap pelanggaran yang masuk dalam kategori 

pelanggaran yang berat. Kedua sistem pengawasan tersebut 

dalam rangka melaksanakan Undang-Undang Metrologi Legal 

dalam aturan pelaksanaannya, bahwa yang melaksanakan 

pengawas dan pengamatan tersebut adalah pegawai Negri Sipil 

yang dididik dan diangkat menjadi Penyidik Pegawai Negri Sipil 

(PPNS) Metrologi yang tugasnya mengawal Undang-Undang 

tentang Kemetrologian. 

                                               

============ 
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BAB VI 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

        Kesimpulan dari pemikiran akademis dalam Naskah 

Akademik RUU tentang Kemetrologian ini adalah: 

 

Pertama, bahwa Undang-Undang tentang Kemetrologian yang baru 

sudah merupakan kebutuhan bagi kegiatan kemetrogian yang 

mampu mendorong kegiatan perekonomian serta upaya 

meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia. 

 

Kedua, Undang-Undang Kemtrologian memiliki cakupan materi 

yang lebih luas dari Undang-Undang No. 2 Tahun 1981 tentang 

Metrologi Legal. 

 

Ketiga, Pengawasan terhadap penyelenggaraan metrologi legal 

masih lemah, sehingga praktek kecurangan yang dilakukan oleh 

pengusaha berjalan tanpa kontrol. khususnya dalam pengawasan 

metrologi legal, praktek “kecurangan” atau ketidaksesuian ukuran 

terhadap  konsumen, sehingga konsumen tidak mendapatkan hak 

sesuai dengan kewajiban yang telah mereka lakukan. 
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Keempat, perlu dilakukan Penataan kelembagaan, sebagi bentuk 

korektif atas lembaga yang ada selama ini dan konsekwensi dari 

perubahan paradigma yang tidak hanya mengatur mengenai 

metereologi legal tetapi juga metrologi industri dan metrologi 

ilmiah.  

 

B. Saran 

  Perlu dilanjutkan dengan penyusunan Draft RUU tentang 

Kemetrologian dengan menggunakan berbagai referensi, termasuk 

beberapa Naskah Akademik yang bersifat parsial yang disiapkan 

oleh beberapa lembaga.  
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