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MAINAN ANAK

PENDAHULUAN

SKEMA SERTIFIKASI

i. TUJUAN

standar operasi ini sebagai pedoman dalam melaksanakan kegiatan sertifikasi
Produk komoditi Mainan Anak di Lembaga Sertifikasi produk BIpA.

II. RUANG UNGKUP

2.1 Skema sertifikasi ini mengatur kegiatan sertifikasi dalam pemberian Sertifikat
Produk Pengguna Tanda sNI (sppr sNr) Mainan Anak meliputi seleksi,
determinasi, tinjauan, pengambilan keputusan, lisensi dan survailen.

III, ACUAN NORMATIF
3.1. SNI ISO^EC 17065:2012
3,2. Standar Produk yang diacu :

1. SNIISO 8124-1:2010 - Keamanan Mainan - Bagian 1:Aspek Keamanan yang
berhubungan dengan sifat fisis dan mekanis (ISO 8124-l:2009,IDT)

2. sNI I50 8124-2:2010 - Keamanan Mainan - Bagian 2: Sifat Mudah Terbakar
(I5O 8124-2:2007,IDT)

3. SNI ISO 8124-3:2010 - Keamanan Mainan - Bagian 3: Migrasi Unsur Tertentu
(ISO 8124-3:2010,1DT)

4. SNI 7617:2010 (Non Azo untuk bahan kain)
5, SNI 7617 :2013 (Formaldehida untuk bahan kain)
5. EN71-5 (Ftalat untuk bahan plastik)
7. Peraturan Menteri Perindustnbn No. 24/M-IND/2ER/4/2073 Tentang

Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) Secara Wajib
8. Peraturan Menteri Perindustnan No. 29 Tahun 2018 perubahan ketiga atas

Peraturan Menteri Penndustrian No. 24/M-IND,/?ER,/4/20 7 3 Tentang
Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) Secara Wqib

9. Peraturan Kepa/a BSN No.2 Tahun 2017 Tentang Tata Cara penggunaan

Tanda SNI dan Tanda Kesesuaian Berbasts SNI
10. PerDiryen Nomor' 02/BIM/PER/7/2074 Tentang Pelaksanaan pemberlakuan

Standar Nasional Indonesia (SNI) Mainan Secara Wqib

IV, ACUAN

PM-LSPro 07

V, DEFINISI

a. Mainan anak adalah setiap produk atau material yang dirancang atau dengan
jelas d ipertu njukan/pengg u naan nya oleh anak dengan usia 14 (empat belas)
tahun ke bawah untuk bermain dengan penggunaan yang tidak wajar sesuai
dengan kebiasaan seorang anak
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SKEMA SERTIFIKASI

MAINAN ANAK

PENDAHULUAN

b. Mainan air adalah mainan, yang dapat ditiup atau pun tidak, yang dimaksudkan
untuk menahan berat seorang anak dan dignakan sebagai alat untuk bermain di
perairan dangkal

c, Bola adalah benda berbentuk boia (spherical), berbentuk seperti telur (ovoid),
atau ellipsoidal yang didesain atau dimaksudkan untuk melempar, dipukul,
ditendang, digelindingkan, d j-atuhkan atau dipantulkan

d Mainan yang diletakkan di telinga (crose the ear toy) adalah mainan yang
dimaksudkan untuk digunakan dekat dengan telinga

e. Mainan fungsional adalah mainan dimana bentuk dan mainan yang digunakan
dan dilakukan dengan cara yang sama sebagai dan sering kali merupakan model
skala produk tertentu, aplikatif atau perlengkapan untuk orang dewasa

I Mainan genggam adalah mainan yang dimaksudkan untuk digunakan atau
dioperasikan sambal digengam dengan tangan

g. Mainan besar dan besar sekali adalah mainan yang diperkirakan mempunyai luas
dasar lebih dari 0,26 m2 atau bervolume leih dari 0,08 m3 dihitung tambah
memperhatikan tambahan kecil

h. Mainan pencet adalah mainan genggam lentur, biasanya digabung dengan filtur
bunyi yang diaktifkan dengan cara menghembuskan udara

i. Mainan gigit adalah mainan yang didesain untuk penggunaan mulut, utamanya
digunakan untuk mengurangi rasa sakit akibat gejala tumbuhnya gigi pada anak-
anak

j. Sepeda mainan adalah kendaraan roda dua dengan atau tanpa stabilizer dengan
ketinggian sadel maksimum 435 mm dan didorong hanya oleh energi otot anak
yang mengendarainya dengan menggunakan pedal

k. Skuter mainan adalah mainan kendaraan yang didorong menggunakan kerja otot
pengendaranya atau lainnya dan mungkin dapat dilipat atau tidak, dimaksudkan
untuk anak-anak berat 50 kg atau kurang dan terdiri dari paling tidak satu
landasan untuk berdiri, dua roda dan sebuah system kemudi yang tabungnya
dapat disesuaikan panjangnya ataupun tidak

l. Mainan aktivitas adalah mainan yan_o ditujukan untuk penggunaan di lingkungan
rumah, ditujukan untuk menahan beban satu anak atau lebih, seringkali
digabungkan atau disatukan ke balok lintang dan ditujukan bagi anak-anak
untuk bermain di dalamnya

m. Terbakar adalah kemampuan suatu bahan atau produk untuk terbakar dengan
nyala api pada kondisi tertentu

n. Zat warna azo adalah zat warna yang mengandung gugus NEN pada struktur
molekulnya yang berfungsi sebagai gugus pembawa warna (gugus kromofor)

o. Zat warna azo karsionogen adalah senyawa amina kelompok III (MAKJerman)
yang dapat menyebabkan kanker pada manusia dan hewan
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p Formaldehid pada bahan tekstir adarah uap formardehyde yang etrdapat pada
bahan tekstil yang melalui proses penyempurnaan dengan menggunakan
senyawa formaldehyde yang terdapat pada bahan tekstir yang terah merarui
proses penyempurnaan cjengan menggunakan senyawa formaldehida,
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PERSYARATAN

a. Permohonan Permohonan ditujuka n longsung ke Ketua LSPro BlpA melatui
surat tertulis dengon melengkapi persyoroton sertifikasi sesuoi
dengan Formulir beberapo dokumen terkoit yoitu :
7. Surot Permohonan SPPT SNI pddo F-BtpA 07.01.00.01.
2. Formulir daftor isian penjeloson tentang perusahodn

d i uroi kon pada F-Bt P A 07.0 1.O0.02.
3. Pernyotoon Kesesuaion dengon mengisi formutir F_BlpA

07.01.00.03.
4. Surot perjanjion makloon, jika ada mokloon.

Mengocu kepodo
regulasi teknis
podo
Pendohuluan
Skemo ini

NO

7

! sEIEr_5r

Tipe Sertifikasi Type 7n

b. Dokumen Legal

2

Dalam Negeri
. Copy Akte pendirian perusahoon
. Copy izin usoho industri atou sejenisnyo
. NPWP
. Botosan don ketentuan izin usdha indusw
o Surot Penunjukan dari Produsen di Luar Negeri
. Surdt Pernyatdon bermateroi, yang menyatakon

bertdnggung jawab terhadop peredaran mainan sesuai
dengon ketentuon SNI

. Sertifikot Merk otou pendaftoron atas merk dori
Kementerian terkoit

. Daftar/list mainan yang akon disertfikosi

lmportir
. Akto Notoris
. Copy izin usoha industry/izin usoho perdagangan (StUp)

dan Tando DaftorvPerusohaon (TDp)
. Batoson don ketentuan izin usoho industry
. Surot Penunjukan dari Produsen di Luor Negeri
t Angko Pengenal lmportir (Apt)
. COpy NPWP
o Bill of Loding,/Commercial invoice/pocking list
. Surot Pernyatoon bermoteroi, yong menyatakon

bertonggung jowab terhadop peredoran moinon sesuoi
dengan ketentuon SNI

. Sertifikot Merk atau pendaftoran otas merk dari
Kementerian terkdit

. Doftar/llst mainan yong okan disertifikasi

Mengocu kepada
regulasi teknis
pada
Pendahuluon
Skema ini

MAINAN ANAK

ISI SKEMA

FUNGSI PENII.AIAN

KESESUAIAN

z 3

1.

KETERANGAN

4



SKEMA SERTIFIKASI

Perusahoon
. Copy Akte pendirion perusahoan (sejenisnya)
. Copy izin usoha industry/izin usoha perdogongan ( Up)

don Tando Doltar Perusohoan (TDp)
. Copy sertifikot otou tonda doftor merek terdoftar di

lndonesia
. Copy Angko Pengenal tmportir (Apl), bagi perwokitan

perusohoon yang berfungsi sebogoi lmportir (luor negeri)
o NPWP
. Surot Penunjukon dari Produsen di Luor Negeri
. Surat Pernyctoan bermaterai, yang menyotokan

bertanggung jowab terhadap peredoron moinon sesuoi
dengon ketentuon SNI

. Foto copy Dokumen Sistem Manojemen Mutu pedomon
Mutu (Level , SNI ,SO 9001:2015, diterjemahkan dotam
Bqhosa lndonesio

Sistem Mdnojemen
Mutu yang
diteropkon

Senifikosi ISO 9001:2015, otou sistem manojemen mutu
lainnyo yong relevan dopot dibuktikan dengan :
1. Surat pernyatoon kesesuoian peneropon SMM
2. Sertifikat SMM dari LSSM

Mengacu kepada
regulasi teknis
poda
Pendohuluon
Skemo ini

Mengacu kepoda
regulasi teknis
poda
Pendahuluan
Skemo ini

Mengocu kepoda
regulasi teknis
pada
Pendahuluan
Skemo Ini

Waku Asesmen
termosuk organisosi
memiliki lebih dori 1

lokosi pabrik

c Dilokukan di semuo lokasi produksi dan sesuoi dengan
aturan yong odo podo Lgro BIPA-

o Mengacu kepada IAF-MD untuk QMS audit duration

3 Petugas Pengambil
Contoh

PPC yang ditunjuk oleh LPro BIPA sesuoi dengon Surat
Penunjukan Kepola Baloi Riset dan Standordisosi lndustri
Polembong.

Memohomi caro pengambilan contoh untuk podotan
sesuai S/Vl 194428-1989, petunjuk pengambilan contoh
podaton untuk komoditi Moinon Anok-
Memohomi cara pengombilon contoh sesuai dengon SN!
ISO a7241:2O1O - Keomqnon Mainqn - Bogian 7: Aspek
Keomanon yong berhubungan dengon sifot fisis don
mekonis (lSO 8724-1:2010, IDT)

SNI l5O 8124-2:2070 - Keomonan Mainon - Bogion 2:
Sifot Mudoh Terbokor (lSO 8124-2:20O7,IDT)
SNI l5O 812a-3:2010 - Keomonon Moinqn - Eogian 3:

MAINAN ANAK

ISISKEMA
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Tipe Sertifikasi Typa 5

Migrosi Unsur Tertentu (lSO 8124-3:2010, IDT
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dilengkopi

KETERANGAN

4

Mengacu
kepoda regulasi
teknis podo
Pendahuluan
Skemo ini

IK 07.01.01

F-BIPA

07.07.07.O2

o SNI 7617 : 2010 (Non Azo untuk bohan kain)
o SNI 7617:2013 (Formoldehida untuk bahon kain)
. EN71-5 (Ftalat untuk bohan plastik)
. Petugos pengambilan contoh dilengkopi dengon :

a. Surot tugas pengambilon contoh
b. Rencano pengambilan contoh

Berito Acoro Pengombilon contoh yong
dengon lobel contoh dan daftar borong

Cara P engombilan Contoh dan lumlah Contoh Uji
o. Sesudi lK 07.01.01 untuk pengombilan contoh Moinon

Andk
Sesuai dengan rencono pengambitan bntoh podo F_BlpA
07.01.01.02.
Suatu moinan anok termosuk dalam satu famif produk
jiko memenuhi kesamaon dalom kriterio sebogai berikut :
- Merek
- HS Code
- Kategori usio :

Dibawah3tahun(0+)
Diatos3tohun(3+)

- Fungsi utomo (elektronik otou mekonik)
- Bahan baku utama
- Parometer uji

Apobila pemohon adolah importir mako contoh diambit di
kapal/gudang penyimpanon moinan anok.
Produk dalam negeri/impor yong memiliki tebih dari 1
(satu) Iamily produk dilakukan pengelompokon dengon
ketentuon :

7. Pengelompokan mainan berdosorkon family produk
2. Pengambilan contoh uji

- Contoh uji untuk produk dolam negeri diambil dari
lot/batch produksi atou

- Contoh uji untuk produk impor merupokon produk
yong diekpor pada setiap pengapalan (shipment)
dipelabuhan muat

3. Contoh uji diombil berdosarkon famity produk
Produk dengan 7 (satu) fomity produk
1). Pengombilan contoh uji

- Contoh uji uji untuk produk dalom negeri diombil
dari lot/batch produksi atou

- Contoh uji untuk produk impor merupokan produk
yang diekspor podo setiop pengapalon (shipment)
dipelabuhon muot

b.

c

d.

e.

f.

PERSYARATAN

2 3
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2). Apabita jumlah
5.N0, dengan
stotisticol

yang diproduki/impor >
sampling atou rondom

mainan
metode

Tipe 5

j). Setiop lot/batch produksi datom negeri merupakon
total produki sesuoi dengon kopasitos produki yong
diizinkon

4). Setiop lot/batch produk impor merupokon total
jumloh produk impor poda setiap pengopolan

4. Jumlah contoh uji mengocu kepodo regulosi teknis
yong berloku poda pendahuluan skemo ini

g. Pengelompokon mainon berdasorkdn ketentuan don
dilokukon oleh petugos pengambit contoh (ppC) sebelum
pengombilon contoh

a. Sesuoi lK 07.01.01 untuk pengombilon contoh Mainon
Anok

b- Sesuai dengan rencana Pengambilan Contoh pada F-BlpA
07.01.01.o2.

c. Suotu mainan anak termasuk datom satu Iamity produk
jika memenuhi kesamaan dalam kriterio sebogai berikut :
- Merek
- HS Code

- Kategori usio :
Dibawoh 3tahun (0+)
Diatas3tahun(3+)

- Fungsi utamo (elektronik otqu mekonik)
- Bahan baku utama
- Porameter uji

e. Apobila pemohon odoloh importir moko contoh diombit di
kopol/gudang penyimponon moinan onak.

f . Produk dalom negeri/impor yang memiliki lebih dori 1
(satu) fomity produk dilokukan pengelompokon denqon
ketentuon :
7. Pengelompokan mainon berdasarkon fomily produk
2. Pengambilan cantoh uji

Contoh uji untuk produk dolam negeri diombi! dori
lot/batch produki otau

j. Contoh uji diombil berdosorkan lamily produk
g. Apabilo jumloh moinan yong diproduksi/impor > 5.a00,

dengan metode sompling otou rondom statistical
h. Setiop lot/botch produksi dalom negeri merupokon totol

produksi sesuoi dengan kopositas produksi yong diizinkan
i- Jumlah contoh uji mengacu kepada regulosi teknis yang

berlaku pada pendohuluon skemo ini

Mengocu
kepada regulas!
teknis pada
Pendohuluon
Skemo ini

NO

FUNGSI PENITAIAN

KESESUAIAN
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SKEMA SERTIFIKASI

MAINAN ANAK

ISISKEMA

PERSYARATAN

Pengombilon contoh dilokukan
sesuai dengon jenis produk yang
dilengkapi dengon :

pada gudong atau kopal,
diproduksi otau diimpor yong

KETERANGAN

4

Mengocu kepoda
regulasi teknis
podo
Pendohuluon

Skemo ini

Telah memiliki
MoU antara
LSPro dengan
Lab. uji SNt
terkai! agar
pengawasan
produk dapat
dijamin
kelangsungannya

F.BIPA

07.01.01.01
F.BIPA

07.01.01.02
F.BIPA

07.01.01.03

3

6. Cara Pengujian a. Sesuai dengan prosed ur pada laboratorium dan SNI terkait
yaitu

SNI l5O 8124-1:2010
SNI ISO 8124-2:2010
SNI l50 8124-3:2010
SNI 7617 : 2010 {Non Azo untuk bahan kain)
SNI 7617 ; 2013 (Formaidehida untuk bahan kain)
parameter zat warna azao karsino6en kadar maksimum
20 ppm.

Pengelompokon moinan berdosarkan ketentuan don.
horus. dilokukon oleh petugos pengambil contoh (ppc)
sebelum pengambilan contoh

6. EN71-5 (Ftalat untuk bahan plastik) dengan syarat batas
jumlah total kadar untuk ftalat DEHP, DBp, BBp, DtNp,
DIDP dan DNOp yaitu S 0,1%. Dilakukan pada pengujian
at warna azo karsinogen, formaldehida dan ftalat.

7. Untuk pengujian kimia dapat dikomposit dengan
jumlah 3 warna/material.

b. Metode lain yang sudah di validasi/diverifikasi oleh
laboratorium.

1.

2.

3.
,,

5.

DETERMINASI

Tipe 1 N

Berita Acoro pengombilan Contoh F_BtpA 07.07.01.02.
Label Contoh F-BIPA 07.01.01.03 dan rencono pengambilon
contoh yong diketohui oleh Koordinotor Sampling don
Pengujion Produk yong menggunokan F-BtpA 07.01.01.01.
a. Suatu moinon onok termosuk dolom sotu famity produk

jika memenuhi kesamaan dalam kriterio sebogai berikut :- Merek

NO
FUNGSI PENITAIAN

KESESUAIAN

2

1. Lab. Uji terakreditasi KAN dengan ruang lingkup mencakup
semua parameter sesuaiSNl terkait produk.

2. Lab. Uji yang ditunjuk oleh Kementerian perindustrian
dengan ruang lingkup mencakup semua parameter sesuai
SNI produk terkait, dengan dilakukan penyaksian oleh LSpro
BIPA.

Laboratori um Uji lndepeden Subkontrak :
Laboratorium Uji
yanB digunakan

Pelaksanoan
Pengombilon Contoh

7

1

1

@
I No. Terbitan/Rev : vlRev.ol
.] TanggalTerbit :4 November 2019
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NO
FUNGSI PENILAIAN

I(ESESUAIAN

3

- HS Code
- Kategori usio :

Dibowoh 3 tahun (O+)
Diatos 3 tahun ( 3+)

b

C.

- Fungsi utamo (elektronik otau mekonik)
- Bohon baku utoma
- Porometer uii

Apobila pemohon adaloh importir maka contoh diambit di
kapal/gudang penyimpanon moinon onok.
Produk dolom negeri/impor yong memiliki tebih dari 1
(satu) fomily produk dilokukon pengelompokon dengan
ketentuan:
1. Pengelompokan mainon berdosorkon fomily produk2. Pengombilon contoh uji

- Contoh uji untuk produk datom negeri diambil dori
lot/botch produki atou

- Contoh uji untuk produk impor merupakan produk
yong diekspor podo setiap pengapalon (shipment)
dipelobuhan muot

3. Contoh uji diambit berdosarkan fomity produk
Produk dengon 7 (sotu) fomily produk
1). Pengambilan contoh uji

- Contoh uji uji untuk produk datom negeri diambil
dori lot/botch produki atou

- Contoh uji untuk produk impor merupokan produk
yang diekspor pado setiap pengopatan (shipment)
dipelobuhon muot

2). Apabila jumlah moinan yang diproduksi/impor 25.00O, dengon metode sampling atau rando;
statisticol

3). Setiap lot/batch produki dolom negeri merupokon
total produksi sesuoi dengon kapasitos produki yang
diizinkan

4). Setiap lot/botch produk impor merupokan totol
jumlah produk impor podo setiap pengapalan.

5). Jumlah contoh uji mengocu kepoda rejuiasi teknis yang
berloku podo pendohuluan skemo ini

d

Pengelompokon
dilakukan oleh
pengombilan con

mainan berdasorkon ketentuon don
petugas pengombil contoh (ppC) sebelum
toh

Type 5

KETERANGAN
1 .,

4

2 Audit K.ecukupon Dilokukan Audit Kecuku, 'pon sesuai Dokumen LSpro formulir F- F.BIPA

I

l
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PERSYARATAN KETERANGAN

7 2 3 4
BtPA 07.01.03.02

Audit Lopongon

(Tohap 1)

esesuoian proses produki dilokukon terhodap
elemen dari SNI tSO 9OO1:2015 otou sistem

mo.nojemen mutu lain yong diokui untuk perusohaon yang
belum memperoleh sertilikasi SMM.
Bogi perusohoon ydng tetoh memperoleh sertifikosi SMM
yong telah diokreditasi oleh KAN atau lembogo akreditasi
SMM yang teloh MRA dengan KAN, oudit kesesuaian
dilakukon podo titik kritis.
Audit kesesuaion proes produksi muloi dori tohopon proses
dari bahan baku hinggo produk akhi termosuk
pengendolion mutu.
Verifikasi terhodop suplier meliputi CoA dari produk bahan
baku yong digunokon-
lika teloh memiliki sertifikot Sistem Mandjemen Mutu ISO
9001:2015 minimol yang diaudit, bagion Monojemen
Sistem DokumentasL Bagian produksi Sisten produksi,
Laboratorium, Bogian Gudang Stok dan penyimpan
(tercahtum pddd ouctit ptan).
Jika tidok memiliki sertifikot sistem monajemen mutu yong
dioudit seluruh bogion perusahaon (tercontum pado Audit
plan)

b. Area yang diaudit

e-

f.

Audit k
seluruh

Titik kritis

do

Mengocu kepoda
regulasi teknis

o. Tim Auditor o. Sesuoi dmgan Dokumen
P e la kso no a n Sertif kosi.

b. Teregistrosi di LSpro BtpA.

07.01.03,u

Mengacu kepodo
regulosi teknis
poda
Pendahuluan
Skemo ini

Mengocu kepodo
regulosi teknis
pada
Pendahuluon
Skemo ini

c. Tim ouditor horus memostikon rencano oudit (oudit plon)
don pengambilan contoh (sampling plon)

d. Minimal 1 {satu) orong ddri tim kesesuoion memitiki
pengetahuan proses produksi moinon anak

e. Memahami. pernoh mengikuti pelatihan/mogong bidong
mutu produk otau bidang keteknisan opobilo ditugoskon
bidang produki

Audit Kesesuaian yang dilokukan di Luar Negeri Harus
didampingi oleh Peneriemah
Catotan: Auditor yong memiliki disiptin itmu berlotarbelokang
sorjono non-teknis hanya dapot ditugoskon pado bogioi
sistem mutu perusahaan-

Prosedur nomor 07.01

Fasilitas, peralatan, personol dan
digunokon pada proses produksi

prosedur yangI

Kemompuan don kom i untuk memanto u,

l

I ruruGsr pENtrAtnN

NO KESESUAIAN

l

l.



SKEMA SERTIFIKASI

MAINAN ANAK

ISI SKEMA

No. Dokumen
No. Terbitan/Rev
TanggalTerbit
Bagian

Halaman

F-BIPA 07.oS.oo.11
VlRev.ol

4 Noyemb€r 2019
E

I dari q

NO

1

FUNGSI PENITAIAN

l(ESESUAIAN

2

Kategori
ketidoksesuoian

KETERANGAN

4

Pendahuluon
Skemo ini

*suai dengon
Prosedur yang
berlaku

4.

5.

3
produksi
Pengendalian mutu produk dori muloi penerimaan
moteriol input, pengolahon proses materiol sampel
produk jadi
Kemampuan pobrik untuk mengidentifkosi dan
memisohkan produk tidak sesuai
Bahan baku : pemilihan bahan baku yang tidok berocun,
tiddk mudoh terbakor, tidok mengondung bohon
narkotiko otau obot-obatan terlarong. Bohan yong
dilarong antora lain : seluloid (Celuloso nitrote) kecudli
bila digunakan untuk pernis, cdt otdu lem dtou poda tipe
bola tenis meja, bohan dengan permukaon berbulu,
padatan yang sangat mudah terbakor.
Korokteristik Strul<tur Mainan : bentuk, ukuron, kontur,
pengaturan jarak (misol kerincingon, bogian-bogion
kecil, ujung dan tepi tajam, dan celah garis engse!),
Keamonan moinon : amon dari sifat fisis don mekonis,
tidak berisi gos yong mudoh terbokar, coiran yong
songot mudoh terbakar, cairan mudoh terbokar, ge!
yong mudah terbakar- Migrasi unsur ontimoni, arsen,
barium, kodmium, kromium, timbol, merkuri don
selenium dari bahan mainan don bagion moinon. produk
yang ditujukon untuk menahan bebon satu otau lebih
onok (oyunon, seluncuran, jungkot-jungkit,
korsel/komedi putar/komidi putar, tunggangon
bergerak, popon ponjoton, oyunan bayi, dl!)-
Packing,/labeling : Memostikon bahwd pencdntuman
botch number don expired dote telah sesuai dengan
yong ditetopkan

a. Kotegori major, apobila berhubungan hngsung dengon
muta pradak don mengakibotkon ketidokpuasan pelanggon
atou sistem monojemen mutu tidak berjolon moko tindokon
koreksi diberi waktu mokimal 1 (sotu) buton

b. Kotegori minor, apabila terdapot inkonsistensi dolom
menerapkon sistem manojemen mutu moko dibei woktu 2
(dua)

c. lmplementosi otos jolonnyo temuan sebogoi tindok
koreksinyo dopot diverifikosi poda surveilen berikutnyo

Pengisian dalam laporan audit kesesuaian F-BIPA 07.01.03.04
harus menjelaskan secara rinci gambaran proses produksi,
meliputi aspek:

6.

7.

(

PERSYARATAN

F-BIPA

07.01.03.04

Laporan Audit

Penera an Sistem Manajemen Mutu

I

mengukur don menguji produk sebelum dan setelah I
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FUNGSI PENITAIAN
KESESUAIAN

Peloksonaan
Pengambiton
Contoh

TINJAUAN

PERSYARATAN

. Proses produksi
o Titik kritis dalam proses
. Konsistensi terhadap jaminan mutu

a. Sesuai tK O7.O1.O1

Anak
untuk pengambilo n contoh Mainan

b. Sesuoi dengon rencana pengambilan Contoh pada F-BlpA
07.01.o1.02.

c. Suatu mainan anak termasuk dalom satu fomity produk
jiko memenuhi kesomaan dalam *rit rio setigoi ieifut :- Merek
- HS Code

- Kotegori usia :
Dibowoh3tohun(0+)
Diotos3tohun(3+)

- Fungsi utamo (elektronik otou mekanik)- Bohon baku utamc
- Porameter uji

e. Apobilo pemohon adaloh importir moka contoh diambil di
kapal/gudang pmyimponon moinon onak.

f. Produk dolam negeri/impor yang memiliki tebih dari 1 (sotu)
fomifu produk dilakukon pengelompokon irgri
ketentudn:
1. Pengelompokon mainan berdasorkon Jamity produk2. Pengombilan contoh uji

Contoh uji untuk produk dolam negeri diombit dori
lot/botch produksi atau

3. Contoh uji diombit berdasorkan fomify produk
g. A.pabila jumlah moinan yang diproduksi/impor > 5.0O0,

dengon metode sompling otou rondom stotisticol
h. Setiap lot/batch produksi dalam negeri merupakan total
. produki sesuoi dengan kopasitas produksi yong diizinkoni. lumlah contoh uji mengocu kepada regulasi-teknis yang

terdopat pdda pendohuluan skemo ini
Pengelompokan moinan berdasarkon ketentuon don dilokukan
oleh petugas pengambil contoh (ppC) sebelum pengombilan
contoh

Mengocu kepada
regulasi teknis
podo
Pendahuluon
Skemo ini

Mengacu kepoda
regulosi teknis
podo
Pendohuluan
Skemo ini

3 4

KETERANGAN

z

lI
Typ ln

L, Tinjauon terhodap
Loporan Hasil Uji
dilakukan oleh
Koordinotor
Peloksanaon

L

T-I
!q

1

uji memenuhi atau tidok memenuhi syarat SNt menggunoiai
form Evaluasi Hosi! pengujion-

- liko ado sotu otau lebih parameter ydng tidak memenuhi
persyoraton SNl, maka atos permintaan Lspro dilakukan
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Pengujian Produk uji ulang untuk porometer tersebut terhadap arsip contoh

a. Poda loporan Hasil Uji:

uji yong odo di perusohoon, jumlah contoh yang diambil
sesuai lK 07.01.01 untuk pengombilan contoh Moinan
Anak.

- Jiko produk yong diproduksi di lndonesia (locol), bilo hosit
uji terhadop orsip contoh tidak memenuhi persayaroton
SNI moko LSPro memberitahukan ke perusahoon untuk
pengambilon contoh don pengujian utong.

- Untuk produk ydng diimpor, bilo hosil uji terhodap orsip
contoh juga tidok memenuhi persoyarotan SNt moko
LSPro tidak menerbitkon SppT SNI untuk produk yong
mewokili hosil uji tersebut.

- Untuk produk yang beredar, bito hasil uji terhodap arsip
contoh jugo tidok memenuhi persyorotan SNI makd Lspro
tidok menerbitkon SppT SNI untuk produk tersebut.

Hosil tinjauan merupokan rekomendosi untuk pengombilon
kep utus a n s e rtif i ka s i.
Hosil uji laborotorium ditinjou oleh Koordinator pelaksanoon
Pengujian Produk kemudion divalidosi oleh Kepala kksi
Sto nd o rd is o s i d a n Se rtif i ka s i.
Jiko sudah memenuhi syorot mako Kepalo Seksi Stondardisosi
dan Sertifikosi merekomendosikon untuk dilanjutkon ke rapot
penilai.

- Jiko ado satu otau lebih parameter yang tiddk memenuhi
persyarotan SNl, moka atas permintaon LSpro dilakukan
uji ulang untuk porameter tersebut terhadap contoh uji
yang oda di pabrik.

- Jiko hosil uji terhodap orsip contoh pobrik ndok
memenuhi persyarotan SNl, moko LSpro memberitohukon
ke perusahaan untuk melokukan tindakan koreki
maksimol 2 (duo) bulan untuk porameter terkait sebelum
dilakukan pengambiton dan pengujian ulong untuk semuo
pdrometer SNl.

- Jika hasil uji ulong tidok memenuhi persyoroton mako
per mohonon d iny ota ko n d ito I a k.

b. Podo Laporon Audit:
- Kategori mojor, apobilo berhubungon longsung dengan

mutu produk dan mengakibatkan ketidokpuosan
pelonggon atou sistem monojemen mutu tidak berialon
moko tindakan koreksi diberi woktu mokimal I isatu)
bulan

Type 5

NO

FUNGSI PENII.AIAN

KESESUAIAN PERSYARATAN I(ETERANGAN
1 2 3

Kotegori minor, opabilo terdopat inkonsistensi dalom

I

I
iL

T T-
4
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2

mmerapkan sisteffi manajernen mutu moka diberi waktu
2 {dua)

- Jika hasil verifikosi terhodap tindok koreki diotas tjika
sesuoi dilakukan di pobrik) tidak memenuhi persyaraton
sistem manojemen yong diacu mako Lspro melokukon
oudit ulang untk lingkup ketidoksesuoian diatas.

- liko hasil oudit ulong tidak memenuhi persyoratan sistem
mono)emen yong diacu, moka permohonan ditolak.

Hosil tinjouon merupakan rekomendosi untuk pengombilon
kep ut us a n s ertif i ka si.

Hasil uji loboratorium dan ospek monajemen mutu ditinjou
oleh Koordinotor Sampling don Pengujian produk kemudion
divotidasi oleh Kepala Sr"}r,i Stondordisasi don grtifikosi.
Jiko sudah memenuhi sydrot maka Kepolo Seki Standordisasi
don Sertifikosi merekomendosikan untuk dilonjutkan ke ropot
peniloi.

Hasil Tinjauan Hasil tinjauan merupakan rekomendasi untuk melakukan
li^jauan/reiew dan pengambilan keputusan sertifikasi oleh
Tim Penilai.
Berdasarkan hasil tinjauan maka Koordinator Operasional
Sertifikasi Produk mengorganisir pelaksanaan rapat tim
penilai.

Tim Penilai a. Tim Penil ai melakukan Evaluasi/Review terhadap seluruh
kegiatan meliputi : seleksi, determinasi dan tinjauan.

b. LSPro memastikan tim penilai yang akan melakukan review
adalah tidak terlibat dari kegiatan seleksi, determinasi dan
tinjauan untuk kegiatan perusahaan yang akan di review.

c. Tim penilai terdiri dari 3 (tiga) orang yang salah satunya
memiliki kompetensi produk mainan anak atau bidang
legal. Pembahasan pada rapat tim penilai meliputi :

Kelengkapan, kesesuaian dan kebenaran mutu produk
terhadap:
- SNI ISO 8124-1:2010
- SNI ISO 8124-2:2010
- SNI ISO 8124-3:2010
- SNI 7617 :2010 (Non Azo untuk bahan kain)
- SNI 7617 :2010 (Formaldehida untuk bahan kain)
- EN71-5 (Ftalat untuk bahan plastik)

Pe la ksanaa n

Evaluasi/Review
Dilakukan sesuai Prosedur PSM 07.01 Pelaksanaan Sertifikasi. Mengacu kepodo

Mengacu kepoda
regulosi teknts
pado
Pendahuluan
Skemo ini

Mengocu kepada
regulasi teknis
pada
Pendohuluan
Skemo ini

NO

FUNGSI PENITAIAN

KESESUAIAN PERSYARATAN KETERANGAN

,, z 4

i teknis

EVALgAST/REVtEW

3

_1

I

Ltv
7

2.

Hasil rapat tiB penilai :
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diterbitkan,
pada form

Koordinator

NO PERSYARATAN

3

Hasil rapat tim penilai berupa rekomendasi
d itindaklanjuti, ditolak SppT SNt yang dibuat
Evaluasi Tim Penilai Tipe 1b (F-BtpA 07.01.02.02).
Tim penilai menyerahkan berkas review kL
Operasional Sertifikasi produk untuk dapat ditindaklanjuti.

Tindaklanjut rapat tim penilai
JIka tim penilai merekomendasikan dapat diterbitkan SppT
SNl, maka dapat diteruskan ke draft SppT SNI untuk diperiksa
pihak perusahaan

pada
Pendahuluan
Skemo ini

Keputusan Sertifikasi
melalui Rapat Tim
Penilai

a. Sesuai Prosedur penerbitan, Pemeliharaan, Penundaan PSM-LSPro 07.03dan Pencabutan Sertifikat pSM-LSPro 07_03. Tim penilai
akan melakukan evalua si terhadap permohonan dan
hasil pentujian contoh produk pernohon.

b Dilakukan oleh Tim penilai Lspro BlpA yang memiliki
kompetensi produk Mainan Anak serta in-a"p"na"i
terhadap proses sertifikasi :

- Pembahasan pada rapat penilai terdiri dari 2 bagian
meliputi : Mutu produk dan dokumen Legal. iim
Penilai terdiri personil yang menguasai proses dan
mutu produ( menguasai aspek legal dari suatu
perusahaan.

- Tim Penilai harus melihat: diagram proses produksi
yang dilakukan perusahaan.

Sesuai lK 07.01.01 untuk pen6ambilan contoh Mainan
Anak

C

Type 5

7 a. Sesuai Prosedur penerbita n, Pemeliha raan, Penundaan Dan
Pencabutan Sertifikat pSM-LSpro 07.03, Tim penilai akan
melakukan evaluasi terhadap permohonan, hasil audit dan
hasil pengujian contoh produk pemohon.

b. Dilakukan oleh Tim penilai LSpro BtpA yang memiliki
kompetensi produk serta independen t"if,"a-"p pr*",
sertifikasi:

Pembahasan pada rapat penilai terdiri dari 4 bagian
meliputi : SMM ISO 90O1: 2015, Mutu produk, Legal dan
SMM LSPro BIPA. Tim Penilai terdiri personil yang
menguasai sistem manajemen mutu lSO 9O01:2015,
menguasai proses dan mutu produk, menguasai aspek

2

FUNGSI PENITAIAN

KESESUAI,AN l(ETERANGAN

4

legal dari suatu perusahaan dan men8uasai SMM LSpro

ll

I
T
II

li
v j-xrrurusam -l

Typ.?B 
--. -. _. -_-

1- Tieputusa" S".tifika;iT
I melalui Rapat Tim I

J 

penitai 
Iii

I

I
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im Penilai ditetapkan Kepala Seksi Standardisasi dan
Sertifikasi dan disahkan Ketua LSpro

c. Keputusan sertifikasi untuk kegiatan surveilen berupa dapat
dipertahankan (dilanjutkan), ditangguhkan, d icabut
penggunaan SPPT SNl.

TISENSI

Penerbitan SPPT SNI a. Sesuai Format LSPro BIpA No Dokumen F-BIPA
07.03.00.04 Sertifikat Produk pengguna Tanda SNlTipe 1b.

b. Penulisan data yang tercantum dalam SppT-SNl Mainan
Anak sebagai berikut :

1). Nomor
2). Tipe Sertifikasi
3). Nama perusahaan
4). Alamat Perusahaan
5). Alamat Pabrik
6). Direksi/Penanggung Jawab
7)- Perusahaan pemaklon/pengguna
8). Alamat perusahaan pemaklon/pengguna
9). Penanggung jawab perusahaan
10). Pemaklon/pengguna
11). Komoditi/enis, harus dinyatakan dengan jelas

termasuk dalam jenis produk
12).Tipe Produk, harus dinyatakan den8an jelas jenis

kemasannya
13).Merek
14).Nomor SNI

15).Tan6gal dikeluarkan
16).Masa berlaku sertifikat

a. Untuk type 1n yaitu I batchlot/kapasitos
produksi selama 6 bulan dan untuk importir per
shipment

b- Untuk type 5 yaitu 4 Tahun

2 Penandaan a. Produsen yang telah memperoleh SPPT-SNI wajib
membubuhkan tanda SNI pada setiap produk dan atau
kemasan ditempat yang mudah dibaca dan proses
penandaan yang tidak mudah hilang-

b. TaMa SNI juga dilengkapi informasi nomor SNt dan jenis
Mainan Anak sesuai dengan peraturan

c. Tanda SNI dibubuhkan pada tempat yang mudah dibaca
dan tidak mudah hilang.

d. Pada produk diberi keterangan: Batch Produksi, Merek,
Spesifikasi Produk, Dimensi, Nama Pabrik.

-T

KETERAI!GAN

F.BIPA

07.03.00.04

Mengocu kepado
regulasi teknis
pada
Pendahuluan
Skemo ini

7

1 4

FUNGSI PENII-AIAN

KESESUAIAN

2

VI

I

l
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SI_]RVAILEN

1 Audit Survailen Sesuai dengan PSM 07.02

2 Pelaksanaan Audit
Surveilen

a. Sesuai Prosedur LSPro BIPA PSM-LSPro 07.02 Prosedur
Surveilen dilaksanakan 1(satu) tahun sekali selama periode
sertifikasi. Kegiatan survailen pertama sampai ketiga
dilaksanakan sesuai aktivitas ll s/d lV (Determinasi,
Tinjauan dan Keputusan).

b. Sertifikasi ulang dilaksanakan sesuai aktivitas I sampai V
(Seleksi, Determinasi, Keputusan, Lisensi).

c. Pengambilan sampel surveilen dan sertifikasi ulang
dilakukan di pabrik danlatau dipasar.

PSM-LSPro 07.02

3 Area yangdiaudit Auditor dapat mempertimbangkan area audit berdasarkan
hasil surveilen LSPro dan hasil audit dari LSSM terakhir.
Audit dilakukan pada Line Produksi, Laboratorium,
Manajemen dan beberapa area lainnya {sesuai dengan audrt
p/on yanB d isusun).

Palembang, 4 November2019

ffi",:"

l


