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Registrasi
Pemesanan SNI hanya dapat dilakukan hanya apabila Anda sudah memiliki akun di situs pemesanan SNI
online di sni.bsn.go.id. Untuk memiliki akun, Anda dapat melakukan registrasi atau pendaftaran.
Berikut tahapan untuk melakukan registrasi:
1. Klik tombol ‘Register’di pojok kanan atas (lihat gambar).

2. Silakan lengkapi data Anda. Masukkan kode keamanan (mengikuti kotak di sebelah kanan
berwarna merah),
Pada bagian ‘Stakeholder’, silakan dipilih sesuai dengan posisi Anda karena hal ini akan
berpengaruh pada harga (Diskon diberikan kepada MASTAN, LPK, Akademisi, Lembaga
Pendidikan).

Setelah selesai, klik tombol ‘Register Member’.
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Register Member
Silahkan melakukanlogin untuk memudahkan anda dalam bertransaksL

Stakeholder

(t

[select]

Nama Lengkap

W

Nama Lengkap

Provinsi
•

Pilih Provinsi:

Kota

a

Pilih Kota

Email

Email
No.Handphone

Cl

Nomor Handphone

User ID Member

.&.

userld

Password

i

Password

Ulangi Password
Q

Re-Password

Kode Keamanan
[;jj]

Kode Keamanan

Jika pendaftaran berhasil,maka akan muncul keterangan sukses. Silakan cek email Anda untuk
melakukan verifikasi. Setelah itu Anda dapat melanjutkan transaksiAnda.
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Login
Jika sudah memiliki akun, Anda dapat login untuk melakukan pemesanan. Cara login adalah sebagai
berikut:
1. Masukkan Username dan Password yang sudah Anda daftarkan. Masukkan pula Kode Keamanan
(bisa didapat pada kotak merah sebelah kanan).
2. Klik tombol ‘Login Member’.
3. Bila Anda lupa password, silakan masukkan email yang Anda daftarkan pada bagian ‘Lupa
Password’.

Mencari SNI
Masukkan nomor atau judul (nama produk) atas SNI yang dicari kemudian klik button 'Cari Dokumen'.
Anda harus sudah login untuk melakukan pemesanan.
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Contoh: Mencari dokumen SNI tentang pasar rakyat.
Ketik ‘buah kering’pada judul dokumen kemudian klik tombol ‘Cari Dokumen’.

Hasil: Dokumen SNI akan muncul beserta status dan harga dokumen.
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Memesan SNI
Jika Anda sudah menemukan file SNI yang Anda cari, klik pada hyperlink nomor SNI. Anda akan
menjumpai halaman abstrak beserta penjelasan tentang SNI yang Anda cari.

Detail informasi mengenai dokumen SNI (jumlah halaman, harga, dll) sudah tertera, jika Anda setuju
dengan detail informasi tersebut Anda dapat melakukan pemesanan dengan klik tombol ‘Masukkan ke
daftar belanja’.
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Anda akan menjumpai halaman Daftar Belanja. Cek kembali harga SNI yang Anda pesan. Jika Anda sudah
selesai, silakan klik tombol ‘Lanjut’. Jika Anda hendak memesan dokumen SNI lain, silakan klik tombol
‘Kembali Berbelanja’.
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Apabila Anda memilih untuk lanjut, Anda akan menemui halaman Checkout Pemesanan.
1. Silakan isi alamat pemesan beserta alamat pengiriman (dokumen SNI akan dikirim sesuai alamat
pengiriman). Jika alamat pemesan sama dengan alamat pengiriman, Anda dapat klik pada
checkbox ‘Samakan identitas alamat pengiriman dengan data identitas pemesan’.
2. Pilih jasa pengiriman yang diinginkan. Cek kembali total harga, berat, dan biaya pengiriman
dokumen SNI yang Anda pesan.
3. Jika Anda sudah selesai, silakan klik tombol ‘Simpan Pemesanan. Jika Anda hendak meng-koreksi
atau memesan dokumen SNI lain, silakan klik tombol ‘Kembali Daftar Belanja.
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4. Anda akan mendapatkan email konfirmasi mengenai tagihan biaya yang memuat kode billing
untuk pembayaran dokumen; dan nomor rekening untuk pembayaran biaya kirim. Kode billing
hanya berlaku 3 hari, untuk itu mohon segera melakukan pembayaran melalui bank-bank yang
ditunjuk oleh BSN dengan menunjukkan kode billing.
5. Bukti pembayaran dokumen dan biaya kirim disampaikan melalui email ke dokinfo@bsn.go.id
cc sri_k@bsn.go.id dengan subjek email “Bukti Pembayaran”dengan mencantumkan nomor
penawaran. Setelah bukti pembayaran kami terima, transaksi segera kami proses.

