Badan Standardisasi Nasional Membuka SNI Corner di UGM
Tuesday, 03 Juli 2018 WIB, Oleh: Gloria

Kepala Badan Standardisasi Nasional (BSN) Republik Indonesia, Prof. Dr. Ir. Bambang Prasetya,
M.Sc., beserta Rektor UGM, Prof. Ir. Panut Mulyono, M. Eng. D. Eng., meresmikan Standar Nasional
Indonesia (SNI) Corner di Perpustakaan UGM pada Selasa (3/7).
SNI Corner hadir di UGM lengkap dengan 500 dokumen standar elektronik dan cetak untuk
memenuhi keperluan akademisi UGM maupun kepentingan masyarakat umum.
“Keberadaan SNI Corner ini merupakan wujud nyata dari kesepakatan antara UGM dan BSN untuk
bersama-sama melakukan pembinaan dan pengembangan di bidang standardisasi dan penilaian
kesesuaian. Nota kesepahamannya sudah ditandatangani tahun 2015 silam,” ucap Rektor UGM.
SNI Corner UGM terletak di 2 tempat berbeda, yaitu di lobi Perpustakaan UGM serta di
Laboratorium Penelitian dan Pengujian Terpadu (LPPT) UGM. Selain pendirian SNI Corner sebagai
pusat layanan informasi, kerja sama antara UGM dan BSN juga diwujudkan dalam kegiatan
pembinaan dan pengembangan yang meliputi berbagai kegiatan pendidikan, pelatihan dan promosi,
peningkatan partisipasi pakar, pertukaran dan pendayagunaan informasi, pendayagunaan
laboratorium, riset dan diseminasi hasil riset, serta pembinaan pada masyarakat pelaku usaha mikro
dan kecil.
Panut menambahkan informasi mengenai standar-standar yang sudah ditetapkan menjadi hal yang
penting tidak hanya bagi akademisi, tetapi juga secara khusus bagi produsen serta penyedia jasa
untuk dapat meningkatkan kualitas produk dan layanan. Karena itu, ia berharap keberadaan SNI
Corner yang terletak di UGM ini bisa dimanfaatkan oleh berbagai pihak yang membutuhkan, mulai
dari sivitas akademika, pelaku industri, serta masyarakat di DIY dan sekitarnya.

“SNI Corner diharapkan mampu menjadi titik pelayanan informasi standardisasi dan penilaian
kesesuaian yang mudah dan terjangkau. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita semua, dan di
waktu mendatang kerja sama antara UGM dan BSN juga semakin kuat,” imbuhnya.
Kehadiran SNI Corner di UGM disambut baik oleh Kepala Perpustakaan UGM, Dra. Nawang
Purwanti, M. Lib., dan Kepala Laboratorium Penelitian dan Pengujian Terpadu (LPPT UGM), Yusril
Yusuf, S.Si., M.Si., M. Eng., D.Eng. sebagai tuan rumah.
Dukungan dari pihak-pihak ini diwujudkan dengan menyediakan ruang khusus pelayanan berikut
staf yang mahir akan materi tentang Standar Nasional. Untuk mempersiapkan staf perpustakaan
dan sivitas akademika yang memahami berbagai Standar Nasional, acara di hari yang sama BSN
juga menyelenggarakan workshop dengan materi pengenalan SNI dan BSN serta sumber informasi
standar dan penelusuran informasi standardisasi bagi sivitas akademika.
Upaya standardisasi nasional, ujar Kepala BSN, berkaitan erat dengan upaya untuk memajukan
negara. Keberadaan SNI Corner, menurutnya, sangat penting bagi pelaku bisnis, peneliti maupun
pelaku industri lainnya dalam mengembangkan berbagai produk yang akan bersaing di tingkat
nasional maupun internasional. Keberadaan SNI Corner di UGM diharapkan akan mampu
menjembatani berbagai kebutuhan masyarakat terkait standardisasi dan penilaian kesesuaian.
“Terima kasih atas dukungan dari semua pihak. Ini adalah langkah kecil yang mudah-mudahan
melaluinya bisa terjadi lompatan ke depan,” ucapnya. (Humas UGM/Gloria; Foto: Firsto)
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