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SKEMA SERTIFIKASI
07.o5.oo.29

V/Rev.03

o4 November 2019
D

l dari 2

PUPUK KALIUM KLORIDA

PENDAHULUAN

I. TU]UAN

. RUANG LINGKUP
2 1. skema sertifikasi ini mengatur kegiatan sertifikasi dalam pemberian sertifikat produk

Penggu naan Tanda SNt (SPPT-SNI) pupuk KCL meliputi, seleksi, determinasi, tinjauan,
pengambilan keputusaq lisensi, dansurveilen.

2.2. Produk yang mendapatkan SPPT SNI berdasarkan skema sertifikasi ini, yaitu pupuk
KCL yang digunakan sebagai nutrisitanaman

ACUAN NORMATIF

3.r. SNI ISO/IEC 17065:2012

3.2. Standar Produk yang diacu SNI 02-28o5-2oo5, PupukKalium Klorida
3.3. Regulasi Teknis yang diacu

1. Peraturan Dlrektur Jenderal Industri Agro Nomor 44llAK/pER/9/2oo9 tentang
Petunjuk Teknis Pelakanaan Pemberlakuan dan Pengawasan penerapan Standar
Nasional lndonesia (SNl) Pupuk secara wajib.

2- Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 37/MIND4PERb/2oLo tentang perubahan Atas
Peraturan Menteri Perindustrion Nomor ag/MlND/PER/2/2oog tentang pemberlakuan

Standar Naional lndonesia (SNI) Pupuk Secara Wajib

3. Peraturan Menteri Pettanion Republik lndonaia Nomor 36/PERMENTAN/SR/L1/2,LT
tentang Pendaftaran Pupu k A N -Organ ik

4. Peraturan Menteri Perindustrian Rl No- 86/M-lND/PER/g/zoog tentang Standar
N a si o na I I n don e si a B idan g I nd ustri

S.Peraturan Menteri Perindustrian No Permenpetind No.z6/M-lND/PER/zot3,
Pemberlakuan Stand.ar Nasional lnd.onesia (SNI) Pupuk Anorganik Tunggal Secara
Wajib.

6. Peraturan Menteri Perindustrian No fi6/M-lNDnER/tt/zot5, Perubahan Atas
Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 26/M-lND/PER/4/2o4 Tentang Pemberlakuan
Standar Nasional I ndonesia Pupuk Anorganik Tunggal Secarq Wajib.

l. Peraturan MenteriPerindustrian Nomor ry/M-lNDlPERb/2otg tentang Perubahan atas

Perdturan Menteri Perindustrian Nomor 6g/M-lND/PER/8/2ozS tentang Penggunaan

Kantong Satu MerekUntuk Pupuk Bersubsidi

8. Peraturan Kepdla BSN No. 2 Tahun 2ori7 tentang Tata Cara Penggunaan Tanda SNI

dan Tanda Kesesuaian Berbasis 5Nl

ACUAN
PM-LSPro 07

t

No. Dokumen
No. Terbitan/Rev
TanggalTerbit
Bagian

Halaman

skema sertifikasi ini sebagai pedoman dalam melaksanakan kegiatan sertifikasi produk
komoditi Pupuk Kalium Klorida di Lembaga Sertifikasi produk BlpA



SKEMA SERTIFIKASI
No. Dokumen
No. Terbitan/Rev
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Halaman
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: V/Rev.03

: 04 November 2019
:D

i 2 dari2

PUPUK KALIUM KLORIDA

PENDAHULUAN

V. DEFINISI

5.1. Pupuk adalah material yang ditambahkan pada media tanam atau tanaman untuk
mencukupi kebutuhan hara yang diperlukan tanaman sehingga mampu berproduksi
dengan baik.

5.2. Pupuk Kalium Klorida adalah pupuk tunggal yang mengandung unsur hara kalium,
berbentuk serbu( butiran atau gelintiran dengan rumus kimia KCl, yang juga disebut
sebagai pupuk MOP (Muriate of Potash).

5.3. Produsen Pupuk KCL adalah kegiatan pengolahan pupuk tunggal yang terdiri dari
Kalium sebagai KzO, dimana persyaratan komposisi sesuai dengan kualitas SNl.



SKEIVA SERTIFIKASI
No. Doku men

No. TerbitanEev
TanggalTerbit
Bagian

Halaman

F BIPA o7.o5.oo.29

V,Rev.ol
04 November 2019

E

1dari13

1 a. Pe rmohonan

Mengacu kepada

regulasiteknis pada

Pendahuluan

Skema ini

NO PERSYARATAN

3

KETERANGAN

2 4
I 5 ELE K5I

Permohonan ditujukan langsung ke Ketua LSPro BIPA
melalui sumt tertulis dengan melengkapi persfaratan
sertifikasi sesuai dengan Formulir beberapa dokumen
terkait yaitu :

x. Surat Permohonan SPPT SNl pada F-BIPA
07.o1.oo-01,

2- Formulir daftar isian penjelasan tentang perusahaan
diuraikan pada F-BIPA o7.oe-oo.oz.

J. Pernyataan Kesesuaian dengan mengisi formulir F-

BIPA 07.o1.oo.03.

4. Dokumen lainnya sesuai dengan prosedur yang
dit*apkan

Mengacu kepada

regulasiteknis pada

Pendahufuan

Skema ini

Dan Prosedur yang

berlaku

b. Dokumen Legal Type tB
Dalam Neqeri
. copy Ake pendirion perusahoon

. Copy izin usoha industriotou sejenisnya

. NPWP

. Eatasan don ketentudn izin usaho industry

. Seftifikdt Merk dtau pendoftoron otos merk dari
Kementerian te*ait

Luar Negerilmporti
. Copy Akte pendirion perusahaan

e Copy izin usaho industriqtou sejenisnyd

o NPWP

. Batasan dan ketentuon izin usoho industry

. Senifikat Merk Dtou pendoftoron otos merk dori
Kementerion te*oit

. API
o Billol Loding
. Commercidl lnvoice

c- Dokumen Sistem

Mutu

Foto copy Pedoman Mutu (Level t), diterjemahkan

dalam Bahasa lndonesia atau Bahasa lnggris

Tipe 5

Sistem Manajemen

Mutu yang

diterapkan

Waktu Asesrnen

termasuk organisasi

Sertifikasi ISO goot:2ot, atau sistem manajemen mutu

lainnya yang relevan dapat dibukikan dengan :

1.surat pemyataan kesesuaian penerapan 5MM

2. Sertifikat SMM dari LSSM

Mengacu kepada

regulasiteknis pada

Pendahuluan

Skema ini

Dilakukan dbemua lokasi produksi dan sesuai

dengan aturan yang ada pada LSPro BIPA-

PUPUK KALIUM KLORIDA

ISI SKEMA

FUNGSI
PENILAIAN

KESESUAIAN

1

2. Tipe Sertifikasi

4. IAF-Mandatory
Document



PUPUK KALIUM KLORIDA

ISI SKEMA

No. Dokumen
No. Terbitan,Rev
TanggalTerbit
Bagidn

llalaman

F BIPA o7.o5.oo.29

V/Rev.o3

o4 November :or9
E

z dari].l

NO
FUNGSI

PENILAIAN
KESESUAIAN

KETERANGAN

1 2 J 4
memiliki lebih daril
lokasi pabrik

Mengacu kepada IAF-MD untuk QMS audit duratian

Petugas Penqambil

Contoh
5

6 Cara Pengambilan

Contoh dan Jumlah

contoh uji

SKEMA SERTIFIKASI

PERSYARATAN

. PPC yang ditunjuk oleh LSPro BIPA dan teregister
Di LSPro

o Memahami cara penqambilan contoh untuk
padatan sesuai SNl e9-o4:8-r998, petunjuk
pengambilan contoh padatan untuk komoditi
Pupuk Kalium Klorida.

. lvlemahami cara pengamtrilan contoh sesuai

dengan SNl o2-28o5-2oo5 untuk komoditi Pupuk

Kalium Klorida.

a. Contoh diambil untuk maing-masing tipe sesuai

dengan yang diajukan dalam proses xrtirtkasi. Contoh

diambil darialiran produksi atau gudang produksi.

b. SNI tg-o428-tgg4: Petunjuk Pengambilan Contah
Padatan

fype t b
Produksi dalam negeri:

Pengambilan contoh dilakukan dialtan pr oduksi
dan/atau g udang secaru acak setiap 6 (enam) bulan.
a. Contoh yang diambil dalam kemasan tergantung

jumlah keseluruhan kemasan baik kemasan besar

atau kemosan kecil (diLihat padatabe0

b. Contoh primer diambil dari timbunan d.icampur

(homogen) dan diratakan kemudian dibagi

c. empat bagian. Ambil dua bagian dari sudut yang

bersebrangan, dicampur dan diratakan kemudian

dibagi empot bagian begitu seterusnya sampai

diperoleh bobot contoh yang diinginkan.

d. Contoh yang diambil di line produksi (sebelum

dikemas) contoh diambil dengan rentang waktu

tertentu, diambil dan dikumpukan. Cotttoh

dicampur dan diratakan kemudian dibagi menjadi

empat bagian. Ambil dua bagian dari sudut yang

bersebe rangan, dicampur dan diratakan ke mudian

dibagi menjadi empat bagian. Ambil dua bagian dari

sudut yang berseberangan, dicampur dan diratakan

kemudian dibagi empat bagian begitu seterusnya



SKEMA SERTIFIKASI

PUPUK KALIUM KLORIDA

ISI SKEMA

F-BIPA 07.05.oo.29

VEev.o3
o4 November 2o19

E

3 dari13

NO
FUNGSI

PENILAIAN
KESESUAIAN

PERSYARATAN

1 2 3 4
I

TyP" 5
Sesuai lK 07-o1-o1 Tata Cara Pengambilan Contoh

. Sesuaidengan rencana Pengambilan Contoh

. Contoh yang diambil terdiri dari z (dua) paket
contoh (r paket contoh untuk dikirim oleh
perusahaan ke laboratorium penguji dan r paka
contoh ditinggal sebagai arsip perusahaan).

. (Sesuai dengan perdturan yang terdapat dalam
skema ini

lK o7.or-o:.

7

8

Cara Pengujian

Laboratorium Uji

yang digunakan

a. Sesuai dengan prosedur pada laboratorium dan
SNl terkait yaitu SNI oz-28o5-zoo5: Cara Uji
Pupuk KCL atau revisinya atau

b. Metode lain yang sudah di validasi/diverifikasi

oleh laboratorium

Laboratorium Uj i lndepeden 5ubkontrak :

1. Lab- Uji terakreditasi KAN dengan ruang lingkup
mencakup semua parameter sesuai SNI terkait
prod uk.

z. Lab. Uji yang ditunjuk oleh Kementerian

Perindustrian dengan ruang lingkup mencakup

semua parameter sesuai 5Nl produk terkait, dengan

Telah memiliki
Mou antara LSPro

dengan Lab. uji sNl

terkait, agar

pengawasan

produk dapat

dijamin

KETERANGAN

sampai d.iperoLeh bobot yang diinginkan.

e. Jumlah contoh diambil sesuai d,engan lK

Pengambilan contoh

f. Contoh masing-masing d.ikemas, disegel stiker dan

diberi labelcontoh uji

lmpor:

a- Pengambilan contoh dilakukan setiap kali

ke datangan kapal di pelabuhan bongkar

b. Contoh primer diambil dari beberapa kemasan
tergantung jumlah keseluruhan kemasan baik
kenesan besar atau kemasan kecil

c. Jumlah contoh diambil ses'tsi dengan lK
Pengambilan contoh

d. Contoh yang diambilterdii dari z (dua) paket contoh
(7 paket contoh untuk dkirim oleh perusahaan ke
laborotorium penguji dan t paket contoh ditinggal
sebagai arsip perumhaan).

e. Contoh masing-masing dikemas, disegel stiker dan

diberi label uji cotttoh

L

T
No. Ookurnen

No. TerbitanEev
TanggalTerbit
Bagian

Halaman

---r
-.1-l



SKEIVIA SERTIFIKASI

PUPU( KALIUM KLORIDA

ISI SKEMA

No. Dokumen
No. Terbitan,iRev
TangqalTerbit
Baqian

Halar.an

F-BIPA 07.05.oo.29

Vnev.oj
o4 November :or9
E

4 dari 1j

NO
FUNGSI

PEN!LAIAN
KESESUAIAN

PERSYARATAN KETERANGAN

t- 2 3 tl
dilakukan penyaksian oleh LSPro BIPA. keiangsungannya

I IDETERMTNA5T
Type rB

L Pelaksanaan
Pengambilan Contoh

a. Pengambilan contoh dilakukan pada line produksi
atau Gudang atau

b. Apabila pemohon odalah importir moko contoh
diom bi I d i kopal/guda ng penyim panan

c. Pengambilon contoh dildkukon sesuai dengan jenis

produk, pada soot pengambilan contoh PPC

dilengkapi dengon :

Berito Acoro Pengambilan contoh
Lobelcontoh

- Rencdna pengambilon contoh yang diketohui

oleh Koardindtor Pengujion Produk

Pengujian Contoh

3 Lapomn HasiL Uji a.Mencantumkan kesesuaian dan ketidaksesuaian

dalam pemenuhan SNI terkait dan mencontumkan

merek produk

b. Mencantumkan persyaratan mutu 
'Nl 

dan hasil uji

Mengacu kepada

regulasiteknis pada

Pendahulu an

Skema ini

2

TyP" 5

1-

2.

Audit Kecukupan

(Tahap r)

Audit Lapangan

a. Tim Auditor

Dilakukan Audit Kecukupan sesuai Dokumen LSPro

formulir F- BIPA o7.01.03.o2

a. Sesuai dengan Dokumen Prosedur nomor o7.or

Pelaksanaan Sertifkasi.

b. Tereqiscrasi di LSPro BIPA.

c. Tim auditor harus memastikan rencana audit (audrt

plor) dan pengambilan contoh (sampling planJ

d- Minimal 1(satu) orang dari tim kesesuaian memiliki

pengetahuan proses produksi Pupuk Kalium Klorida

e- Memahami, pernah mengikuti pelatihan/magang

bidang mutu produk atau bidang keteknisan apabila

F-BIPA 07.or..o3.o2

a. Untuk mengetahui kesesuaian terhadap syarat mutu
sesuai de n gan SN I o z- z8o 5 - zoo5

b. Metode, jumtah contoh dan syarat lulus uji sesuai

deng\n 5Nl kamoditi terkait.
Jika dda paraneter yang tidak memenuhi syamt,

maka dilakukan pengujian ulang terhadap arsip

contoh yang ado



SKEMA SERTIFIKASI

PUPUK KALIUM KLORIDA

ISI SKEMA

No. Dokumen
No. TerbitanlRev
TanggalTerbit
Bagian

Halaman

F-BIPA 07.05.oo.t9
VEev.oj
04 November 2019

E

5 dari 1j

NO
FUNGSI

PENILAIAN
KESESUAIAN

PERSYARATAN KETERANGAN

1 2 3 4

ditugaskan bidang produki
Audit Kesesmian yang dilakukan di Luar Negeri Harus

didampingi oleh Penerjemah.

Catatan: Auditor yang memiliki disiplin ilmu

berhtarbelakang sarjana non-teknb hanya dapat
ditugaskan pada bagian sistem mutu perusahaan-

b- Area yang diaudit 0 Audit kesesuaian proses produki dilakukan
terhadap seluruh elemen dari sNl ,5O goot:2ots
atau sbtem manajernen mu'cu lain yang diakui
untuk perusahaan yang belum memperoleh
sertifikasi 5lMM.
Bagi perusahaan yang telah memperoleh senifikasi
sMM yang telah diakreditasi oleh KAN atau
lembaga akreditasi SMM yang telah MRA dengan
KAN, audit kesesuaian dilakukan pada titik kritis.
Audit kesesuaian proses produki mulai dari
tahapan proses dari bahan baku hingga produk
akhir termasuk pengendalian mutu.
Verifikasi terhadap suplier meliputi CoA dari produk
bahan baku yang digunakan.
Verifikasi hasil uji laboratorium dari hasil produksi,
yang diuji secara periodik untuk analisa komposisi
kimia maupun kadar airnya.
Jika telah memiliki senifikat Sistem Manajernen
M\ttu ISO goot:2otq minimalyang diaudit:
Bagian Manajemen Sistem Dokumentasi, Bagian
Produksi Sistem Produki, Laboratorium, Bagian
Gudang Stok dan Penyimpan (tercantum pada
audit plan).

Jika tidak memiliki seftifikat sistem manajernen
mutu yang diaudit seluruh bagian perusahaan

Mengacu kepada

regulasiteknis pada

Pendahuluan

Skema ini

b

c

d.

e-

f

s

h

a, Bahan baku: Penanganan Bahan Baku meliputi
seleksi terhadap suplier bahan formula pembuatan
pupuk meliputi verifikasa COA (CeftiJkate of
Analysis). Melakukan pengecekan pada rekarnan
pengujian bahan baku yang digunakan.

b. Formulasi dan pencampuran: Perlu dipastikan
bagaimana proses pencampuran bahan baku untuk
menghasilkan pupuk KCL meliputi: Rekarnan
perhitungan komposisi bahan baku sebelum
dicampur sehingga dapat dipastikan produk yang
dihasilkan sesuai dengan persyaratan SNl.

r l

i, Titik kritis yang

perlu

d ipe rh ati ka n

(tercantum pada Audit plan)



SKEMA SERTIFIKASI

PUPUK KALIUM KLORIDA

ISI SKEMA

No. Doku men

No. Terbitan/Rev
TanggalTerbit
Baqia n

Halaman

F BIPA o7.o5.oo.29

V/Rev.oj
o4 Novefiber 2o19

E

5 dar-i 13

L

NO
FUNGSI

PENILAIAN
KESESUAIAN

KETERANGAN

2 3 4

c. Proses pemanasan dan granulasi: Memastikan
alat,/heater yang terpasang sesuai dengan bahan
yang akan dipanaskan agartidak berpengaruh pada
sifat-sifat bahan yang ada selama proses produksi.

d. Packing/labe ling: Memastikan bahwa pencantunan
batch number, komposisi, nama alarnat produsen
dan importir, logo/lambang perusahaan, isi berat
bersih, kadar K,O, tulisan: )angan pakai gancu"
telah sesuai dengan yang ditetapkan. Penggunaan
bahan packing tidak mempengaruhi kualitas
produk.

e- Laboratorium: Pabrikan harus melakukan
pengujian parameter wajib meliputi, Kadar air dan
Kalium seba iK,o.

l a- Kategori

Ketida ksesuaia n

a. Kategori rnajor, apabila berhubungan langsung

dengan mutu produk dan mengakibatkan

ket ida kpuasan pelanggan atau sistem manajemen

mutu tidak berjalan maka tindakan koreksi diberi
waku makimal r (satu) bulan

b. Kategori minor, apabila terdapat inkonsistensi

dalam menerapkan sistem manajemen mutu maka

diberi waktu z (dua)

c. lmplementasi atas jalannya temuan sebagai

tindak koreksinya dapat diverifikasi pada

surveilen berikutnya.

Pengisian dalam laporan audir kesesuaian F-BIPA

o7.o1-o3-o4 harus menjelaskan secara rinci gambaran 
]

daripada proses produksi Pupuk Kalium Klorida di 
]

pabrrk, melipuci aspek: 
]. Penerapan Sistem Manajernen Mutu

. Proses produksi

. Tirik kritis dalam proses 
I. Konsistensiterhadap jaminan murru j

b, Laporan Audit

Pengamtrilan contoh dilakukan pada rne produki dan

atau gudang, sesuai dengan jenb produk yang

diproduksi pada saat audk yang dilengkapidengan :

Berita Acara Pengambilan Contoh F-BIPA o7-or.or-oz-

Label Contoh F-BIPA o7.o1.o1.o3 dan rencana

pengambilan contoh yang diketahui oleh Koordinator

4.

F-BIPA 07.01.03.04

F-BIPA 07.01.01.01

F-BIPA 07.01-01-oz

F-BIPA o7.or-or-o3

PERSYARATAN

Pelakanaan
Pengambilan

Contoh



SKEI\/IA SERTIFIKASI

PUPUK KALIUM KLORIDA

ISI SKEMA

No. Doku men

No. TerbitanFev
TanggalTerbit
Bagian

Halaman

F BIPA o7.o5.oo.29

VEev.o3
o4 November:or9
E

7 dari 13

NO
FUNGSI

PENILAIAN
KESEsUAIAN

PERSYARATAN KETERANGAN

1 2 3 4
Sampling dan Pengujian Produk yang menggunakan F-

BIPA o7.or.or-or-

a) Pada line produksidi Pabrik:
Contoh pupuk di ambil pada saat bahan produk
sedang bergerak melalui saluran dari ruang
produki/aliran produki ke gudang, atau dari
setiap lokasi pengambilan contoh sesuai
ketentuan yang berlaku.
- Dari beberapa karung terpilih (sebelum dijahit)

dari saluran aliran produksi, contoh di cuplik
kira bobotnfd sama pada waktu yang sama.

- Kemasan karung contoh di cuplik dari bagian
atas, tengah dan bawah menggunakan probe
silinder masing-masing lebih kurang z5o gram,
atau dari saluran aliran produksi yaitu contoh
diambil masing-masing lebih kurang z5o gram
dengan menggunakan sekop pada periode
waku aliran produksi yang sama ke dalam
kantonglwadah plastik sehingga diperoleh
contoh a 10 kg-

- Contoh prime kemudian dituangkan diatas
permukaan lembar plastik, diaduk berkali-kali
(gunakan sekop) sampai merata campurannya
lalu ratakan permukaannya.

- Lakukan pembahan (quartering), diambil dua
bagian diagonal yang berlawanan (l), dua
bagian diaqonal lainnya dipisahkan.
Contoh dari dua bagian diagonal berlawanan (l)

atau a 5 kg dilakukan pengadukan berkali-kali,
dan lakukan pemisahan (quarteing) yang kedua
ka linya.Sehingga diperoleh comoh = z kg dari
dua bagian diagonal yang berlawanan lalu
dibagi dua bagian yang sama.

- Satu kantong untuk contoh laboratorium uji

dan satu kantong lainnya untuk arsip uji

laboratorium-
- Masing-masing kantong diberi hbel untuk

identitas contoh dan dibubuhi label
pengambilan contoh serta disegel.

- Buat berita acara pengambilan
contoh/Laporan pengambilan contoh.

b) Pengambilan contoh dari lot berbentuk karung
dalam qudanq.
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5 Pengujian Contoh

uji

Karung terpilih secara acak sesuai rencana

pengambilan contoh dikeluarkan dari populasi

digudang, kemudian buka jahitan benang pada

trahagian atas, dan buka segel plastik karung kedua,

contoh-contoh primer dicuplik dari masing-nnsing

karung t 25o gram untuk uji laboratorium dan arsip

contoh ke dalam karung plastik, setelah terkumpul

kim-kira :.o kg, hkukan quar.ering beberapa kali

sampai diperoleh contoh laboratorium dan arsip

contoh masing-masing 1 kg-

- Kemudian diberi nomor identitas dan label contoh
serta disegel.

- Buat berita acata pengambilan contoh / laporan
pengambilan contoh-

c) Pengambilan contoh pupuk dari berbentuk
terkemas 50 kg dalam peti kemas.

- Amatidan catat identitas petikemas-
- Tentukan junlah karung yang dikeluarkan

sebanyak akar pangkat dua dari populasi
karung dalam peti kemas,

- Pilih dan keluarkan karung secara acak
sesuai rencana pengambilan contoh dari
lapisan tumpukan karung.

- Dari jumlah kennsan terpilih amati dan
catat informasi Iabel pada kemasan-

Buka jahitan benang pada karung pertama, lalu buka
segel kantong kedua, contoh-contoh primer
dicuplik dari masing-masing kemasan Iebih
kumng rooo gram sehingga diperoleh contoh kira-

kira ro kg- Lakukan quartering untuk memperoleh
contoh uji laboratorium dan arsip contoh ke dalam
kantong plastik, beri nomor identitas dan label
pengambilan contoh serta di segel

Buat berita acara pengambilan contoh / laporan

pengambilan contoh

a. Untuk mengetahui kesesuaian terhadap syarat
mutu sesuai dengan 5Nl oz-28o5-zoo5, Pupuk
Kalitrm Klorida-

b. Metode, jumlah contoh dan syarat lulus uji sesuai

dengan SNI komodititerka it.
c. Jika ada pararneter yang tidak memenuhi syarat,

PERsYARATAN



SKEMA SERTIFIKASI

PUPUK KALIUM KLORIDA

ISI SKEMA

No. Dokumen
No- TerbitanEev
TanggalTerbit
Bagian

Halaman

F-BIPA 07.o5.oo.29

V/Rev.o j
o4 November 2o19

E

9 dari 13

Type 1 B

1 Tinja uan terhadap
Laporan Hasil Uji
dilakukan oleh
Koordinator
Pengujian Produk

Tinjauan hasil uji laboratorium hanya rrrlihat
kesimpulan hasil uji memenuhi atau tidak memenuhi

syarat 5Nl menggunkan form EvaluasiHasil Pengujian.

a. Jika ada satu atau lebih parameter yang tidak

memenuhi persydratan 5Nl, maka atas permintaan

LSPro dilakukan uji ulang untuk pammeter tersebut

terhadap arsip contoh uji yang disimpan oleh

Perusahaan

b. Jika produk diproduksi dalam negeri (lndonesia), bila

hasil tidak memenuhi persyaratan SNl maka atas

LSPro memberitahukan kepada perusahaan untuk

dilakukan pengambilan contoh ulang

c. Untuk produk impor, bila hasil uji terhadap arsip

contoh juga tidak memenuhi peByaratan SNl, maka

LSPro tadak menerbitkan SPPT SNl untuk produk

yang mewakili hasil ujitersebut

d. Untuk produk yang beredar, bila hasil uji terhadap

arsip contoh juga tidak memenuhi pemyaratan SNl

maka LSPro tidak menerbitkan SPPT sNl untuk

produk tersebut-

Hasil tinjauan merupakan rekomendasi untuk

penga mbilan keputusan sertifi kas i.

Hasil uji laboratorium dan aspek administrasi ditinjau

oleh KPP kemudian divalidasi oleh Kepala Seksi

Sta ndardisas i da n Sertifikasi

Jika sudah rnemenuhi syarat maka Kepala Seksi

Standardisasi dan Sertifikasi merekomendasikan untuk

dilanjutkan ke Rapat Penilai

NO
FUNGSI

PENILAIAN
KESESUAIAN

PERSYARATAN KETERANGAN

L 2 4

maka dilakukan pengujian ulang terhadap arsip

contoh yang ada,

Laporan Hasil Uji a. Mencantumkan kesesuaian dan ketidaksesuaian

dalam pemenuhan SNl terkait dan mencantumkan

merek produk

b. Mencamumkan persyaratan mutu SNIdan hasiluji

III i TINJAUAN

I

I ']

L

3

I
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1 Tinjauan terhadap
laporan audit dan
Laporan Hasil Uji
dila kukan oleh
Koordinator
Sampling dan

Pengujian Produk

a. Pada laporan Hasil Uji:
- Jika ada satu atau lebih parameter yang tidak

memenuhi persyaratan SNl, maka atas
permintaan L5Pro dilakukan uji ulang untuk
parameter tersebut terhadap contoh uji yang ada

dipabrik.
- Jika hasil uji terhadap arsip contoh pabrik tidak

memenuhi persyaratan SNl, maka LSPro

memberitahukan ke perusahaan untuk melakukan

tindakan koreki maksirnal 2 (dua) bulan untuk

parameterterkait sebelum dilakukan pengambilan

dan pengujian ulang untuk semua pararneter SNl.

- Jika hasil uji ulang tidak mernenuhi p€rsfdratan

maka permohonan dinyatakan ditolak.
b. Pada Laporan Audit:

Jika ada ketidaksesuaian kategori major, maka

LSPro menginforrnas ikan kepada Pertisahaan

untuk melakukan tindakan perbaikan nnksimal :.

(satu) bulan sejak tanggal audit.
- Jika hasil verifikasi terhadap tindak koreksi diatas

(ika sesuai dilakukan di pabrik) tidak memenuhi

persfaratan sistem rnanajemen yang diacu maka

LSPro melakukan audit ulang untk lingkup

ketidakesuaian diatas.
- Jika hasil audit ulang tidak memenuhipersyaratan

sistem rnanajemen yang diacu, maka permohonan

d hola k.

Hasil tinjauan merupakan rekornendasi untuk

penga mbilan keputusan sertifikas i.

Hasil uji labomtorium dan aspek manajemen mutu

ditinlau oleh Koordinator Sampling dan Pengujian

Produk kemudian divalidasi oleh Kepala Seksi

sta ndard isas i dan Sertifikas i.

iika sudah nEmenuhi syarat maka Kepala Seksi

Standardisasi dan Sertifi kas i merekomendasikan untuk

dilanjut kan ke rapat penilai.

KEPUTU5AN

I
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1 Keput Lrsan

Sertifikasi melalui

Rapat Tim Penilai

TyPe 5

a- 5esuai Prosedur Penerbitan, Pemeliharaan,

Penundaan Dan Pencabutan Sertifikat PSM-LSPro

07-03, Tim penilai akan melakukan evaluas i terhadap
permohonan, hasil audit dan hasil pengujian contoh

produk pemohon.

b. Dilakukan oleh Tim penilai LSPro BIPA yang

memiliki komp€tensi produk Pupuk Kalium Klorida

serra independen terhadap proses sertifikasi-

c. Pembahasn pada npat tim penilai terdiri dari z

bagian meliputi : Mutu produk dan dokumen

admin btrasi legal.

d. Tim penilai terdiri dari personil yang salah satunya

harus menguasai proses dan mutu produk,

menguasai aspek legal dari suatu perusahaan

a- Sesuai Proeedur Penerbitan, Pemeliharaan,

Penundaan Dan Pencabfian Sertifikat PsM-LSPro

07-o3, Tim penilai akan melakukan evaluas i terhadap

permohonan, hasil audit dan hasil pengujian contoh

produk pemohon.

b. Dilakukan oleh Tim penilai LSPro BIPA yang

memiliki kompetensi produk Pupuk Kalium Klorida

serta independen terhadap proses senifikasi:
- Pembahasan pada mpat penilai terdiri dari 4

bagian meliplti :5MM l5O goo1.:2o75, M\tlu

Produk, Legal dan SMM LSPro BIPA. Tim Penilai

terdiri personrl yang menguasai sistem

manajemen mutu (iso goot:zot5) atau revisinya,

mengtnsai proses dan mutu produk, menguasai

aspek legal dari suatu perusahaan dan menguasai

SMM L5Pro.

Tim Penilai ditetapkan Kepala Seksi Standardisasi

dan Sertifikasidan disahkan Ketua LSPro

c- Keputusan sertifikasi untuk kegiatan surveilen

berupa dapat dipertahankan (dilanjutkan),

ditangguhkan, dicabut penggunaan SPPT SNl.

PSM-LSPro 07.o3

P5M-L5Pro o7.o31 Kepl,(usan

Seftifikasi melalui

Rapat Tim Penilai
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LI5ENSI

1 Penerbitan SPPT

5Nt

a. Sesuai Format LSPro BIPA No.Dokumen F-BIPA

o7.o3.oo.o4 Sertifikat Produk Pengguna Tanda SNl

Tipe xB atau Tipe 5.
b- Penulisan data yang tercantum dalam SPPT-SN|

Pupuk KCL sebagai berikut:

1) Nomor

2) Tipe Ser.ifikas i

3) Nama perusahaan

4) Alamat Perusahaan

5) Alamat Pabrik

6) Direki/Penanggung Jawab

7) Perusahaan pemaklon/pengguna

8) Importir

9) Alamat pertisahaan pemaklon/pengguna

10) Penanggung Jawab perusahaan

11) pemaklon/pengguna

rz) Komoditi/Jenis, harus dinyatakan dengan .jelas

termasuk dalam jenis pupuk

13) Tipe Produk, harus dinyatakan denga n jelas je nis

kernasannya

14) Merek

15) Nomor sNl

16) Sistem Manajemen Mutu yang digunakan

r7) Tanggal dikeluarkan

18) Masa berlaku sertifikat
a. Untuk type 1b yaitu L batch/lot/kdpdsitas

produksiselama 6 bulan dan untuk importir

Per shiPment

b. Untuk type 5 yaitu 4 Tahun

F-BIPA 07-03.oo.04

Penandaan a. Produsen yang telah memperoleh SPPT-SNl walib

membubuhkan tanda sNl pada setiap kemasan

dan/atau label

b- Tanda SNI bisa juga dilengkapi inforrrnsi nomor SNI

dan jenis Produk

c- Tanda SNl dibubuhkan pada tempat yang mudah

dibaca dan tidak mudah hilang-

d- Pada produk diberi keterangan: Bctch Produksi,

Mengacu kepada

regulasiteknis pada

Pendahuluan

Skema ini

SKEMA SERTIF!KASI

NO

2-
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Merek, 5pesifikasi Produk, Oimensi, Nama Pabrik.

VI

1.

SURVAILEN
Audit 5urvailen 5esuai dengan PSM 07.o2

) Pelaksanaan Audit

Surveilen

a. Sesuai Prosedur LSPro BIPA PSM-LSPro 07.o2

Prosedur Surveilen dilaksanakan 1 (satu) tahun

sekali selann periode sertifikasi. Kegiatan survailen

pertama sampai ketiga dilaksanakan sesuai aktivitas

lls/d lV (Determinasa, Tinjauan dan Keputusan).

b. Sertifikasi ulang dilaksanakan sesuai aktivitas I

sampai V (5eleksi, Determinasi, KepLtusan, Lisensi).

c. Pengambilan sampel surveilen dan sertifikasi ulang

dilakukan di pabrik dan/atau di pasar.

PSM-LSPro 07.o2

l Area yang diaudit Auditor dapat mempertimbangkan area audit

berdasarkan hasil surveilen LSPro dan hasil audh dari

LSSM terakhir.

Audit dilakukan pada Lne Produksi, Laboratorium,

Manajemen dan beberapa area lainnya (sesuaidengan

audft plan yang disus un).

Palembang, o4 November zorg

Manajemen,


