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NO FUNGSI PENILAIAN 
KESESUAIAN 

PERSYARATAN 

 DEFINISI Keramik Tableware adalah keramik berglasir untuk alat 
makan dan minum yang terdiri dari porselin, bone china, 
fine china, semi porselin, stoneware, earthenware, dan 
majolica, tidak termasuk cinderamata atau barang seni 
yang tidak digunakan langsung untuk makan dan minum. 

Produsen adalah perusahaan industri yang memproduksi 
Keramik Tableware dengan melakukan paling sedikit 
proses pembentukan dan proses pembakaran. 

I. SELEKSI  

1. Permohonan  Permohonan SPPT SNI Keramik Tableware diajukan ke 
LSPro PT Integrita Global Sertifikat disertai dengan 
spesifikasi dan  melampirkan dokumen : 

1. Surat permohonan sesuai prosedur LSPro 
2. Daftar informasi terdokumentasi; 
3. Diagram alir proses produksi dan pengendaliannya 

dalam bahasa Indonesia 
4. Daftar produk yang diajukan sertifikasinya, dengan 

penjelasan meliputi: 
a. Jenis badan keramik: bone china, fine china, 

porselin, semi porselin, stoneware, earthenware, 
dan majolica 

b. Bentuk dan kapasitas isi: 
No. Jenis Barang Kapasitas 
1 Barang datar, kedalaman 

≤ 25 mm 
- 

2 Barang berongga, 
kedalaman > 25 mm 
a. Kecil 
b. Besar 

 
 
< 1.100 ml 
≥ 1.100 ml 

c. Merek 
 
5. Akta pendirian perusahaan atau perubahannya, atau 

Nomor Induk Berusaha (NIB) 
6. Izin Usaha Industri (IUI)atau izin usaha sejenis bagi 

Produsen di luar negeri yang sudah diterjemahkan ke 
dalam bahasa Indonesia oleh penerjemah tersumpah; 

7. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) 
8. Fotokopi sertifikat atau tanda daftar merek yang 

diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan 
Intelektual, Kementerian Hukum dan Hak Asasi 
Manusia; dan 
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9. Fotokopi perjanjian lisensi dari pemilik merek, yang 
telah didaftarkan pada Direktorat Jenderal Kekayaan 
Intelektual, Kementerian Hukum dan Hak Asasi 
Manusia; 

10. Struktur Organisasi 
11. Ilustrasi pembubuhan SNI 
12. Menerapkan SMM SNI ISO 9001:2015 
13. Surat penunjukan dari Produsen di luar negeri kepada 

Perwakilan Perusahaan, bagi Produsen di luar negeri 
14. Perjanjian kerja sama (makloon) pemesanan produk 

dan/atau penggunaan merek Keramik Tableware; dan 
15. Surat pemyataan bermeterai yang menyatakan tidak 

akan mengedarkan Keramik Tableware sampai 
dengan SPPT-SNI diterbitkan. 

16. Pedoman Mutu atau dokumen yang setara dalam 
bahasa Indonesia, bila ada 

17. Daftar induk dokumen dalam bahasa Indonesia; 
18. Diagram alir proses produksi beserta inspeksinya 

(dalam bahasa Indonesia); 
19. Dokumen analisis risiko minimal lingkup produksi dan 

Quality Control sesuai SNI ISO 9001:2015; 
20. Laporan Pengawasan berkala terakhir bagi 

perusahaan yang telah mendapatkan sertifikat SMM 
SNI ISO 9001:2015; dan 

21. Laporan audit internal dan tinjauan manajemen bagi 
perusahaan yang belum memiliki sertifikat SMM. 

22. Fotokopi sertifikat SMM SNI ISO 9001:2015 atau 
surat pernyataan diri telah menerapkan SMM sesuai 
dengan SNI ISO 9001:2015. 

23. SPPT-SNI hanya dapat dimohonkan untuk 1 (satu) 
alamat lokasi pabrik. 

24. Surat pernyataan bermeterai, yang menyatakan 
bertanggung jawab terhadap peredaran Keramik 
Tableware sesuai dengan ketentuan SNI secara 
wajib. 

 
Keterangan: 
LSPro harus menjelaskan dan memastikan ketentuan 
penandaan SNI pada kemasan dan persyaratan lainnya 

2. Tipe sertifikasi Tipe 5  

3. Sistem manajemen mutu 
yang diterapkan  

 

 

 

ISO 9001:2015 
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II. DETERMINASI   

1. Audit Kecukupan 1. Dokumen legalitas diterjemahkan dalam bahasa 
Indonesia oleh penerjemah tersumpah. 

2. Dokumen SMM (untuk pemohon/Produsen luar negeri 
diterjemahkan dalam bahasa Indonesia). 

3. Melakukan tinjauan dokumen proses produksi dan 
sistem manajemen yang disediakan oleh pemohon 
untuk menentukan kesiapan penilaian di lapangan. 

4. Mempertimbangkan sertifikat SMM yang dimiliki 
pemohon yang telah terakreditasi KAN atau badan 
akreditasi lainnya yang telah melakukan perjanjian 
saling pengakuan (Multilateral Recognition 
Arrangement/MLA seperti PAC/IAF) dan 
kesesuaiannya dengan ruang lingkup produk yang 
dimohonkan sertifikasinya. 

2. Audit Kesesuaian (oleh Tim 
Auditor) 

1. Auditor harus menyiapkan rencana audit (audit plan) 

2. Petugas Pengambil Contoh (PPC) harus menyiapkan 
rencana pengambilan contoh (sampling plan) sesuai 
dengan jenis produk yang diajukan dan disetujui oleh 
ketua tim auditor. 

3. Salah seorang dari Tim Auditor harus mempunyai 
kompetensi proses produksi Keramik Tableware. 

4. Dalam hal Tim Auditor tidak memiliki kompetensi, 
harus menggunakan Tenaga Ahli Keramik Tableware. 

5. Auditor yang melakukan audit pada QC/QA dan 
proses produksi harus mempunyai latar belakang 
pengetahuan keramik. 

3. Durasi Audit Kesesuaian 1. Bagi Produsen yang sistem manajemen mutunya 
telah tersertifikasi, durasi audit minimal 5 (lima) man-
days. 

2. Bagi Produsen yang sistem manajemen mutunya 
belum tersertifikasi, durasi audit sesuai dengan IAF 
MD 5:2015 

4. Lingkup yang Diaudit 1. Bagi Produsen yang sistem manajemen mutunya 
telah disertifikasi, dilakukan verifikasi (audit) terhadap: 

a. Fasilitas, peralatan, personal, dan prosedur yang 
digunakan pada proses produksi; 

b. Kemampuan dan kompetensi untuk memantau, 
mengukur, dan menguji produk; 
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c. pengambilan contoh dan pengujian yang dilakukan 
oleh pabrik untuk memelihara konsistensi produk, 
sehingga dapat menjamin kesesuaian dengan 
persyaratan produk; 

d. Pengendalian mutu produk, mulai dari penerimaan 
dan pengolahan bahan baku sampai dengan 
produk jadi dilakukan sesuai dengan Pengendalian 
Proses Produksi Keramik Tableware dalam 
Lampiran 3 skema sertifikasi ini; 

e. Kemampuan pabrik untuk mengidentifikasi dan 
memisahkan produk yang tidak sesuai 

f. Internal Audit 

g. Tinajauan manajemen dan 

h. Penanganan keluhan Pelanggan 

2. Bagi Produsen yang sistem manajemen mutunya 
belum disertifikasi, maka audit dilakukan untuk semua 
elemen persyaratan ISO 9001:2015. 

5. Kategori Ketidaksesuaian 1. Mayor, apabila: 

a. Ketidaksesuaian terkait langsung dengan mutu 
produk yang mengakibatkan ketidakpuasan 
pelanggan; atau 

b. SMM tidak berjalan, maka dilakukan perbaikan 
dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan. 

2. Minor apabila terdapat inkonsistensi dalam 
menerapkan SMM, sehingga dilakukan perbaikan 
dalam waktu paling lama 2 (dua) bulan. 

6. Pengambilan Contoh 
1. PPC yang terdaftar di LSPro dan ditugaskan oleh 

LSPro 
2. PPC membuat rencana pengambilan contoh yang 

disetujui oleh Ketua Tim Auditor. 
3. Contoh uji dilengkapi dengan berita acara 

pengambilan contoh dan label contoh 
4. Pengambilan contoh dilakukan pada jalur produksi 

atau gudang pabrik sesuai dengan lingkup yang 
disertifikasi 

5. Ketentuan jumlah contoh uji sesuai penjelasan pada 
ketentuan jumlah contoh uji dalam skema sertifikasi 
ini. 
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7. Laboratorium Penguji yang 
Digunakan 

1. Laboratorium Penguji yang telah diakreditasi oleh 
KAN sesuai dengan ruang lingkup SNI 7275:2018 dan 
ditunjuk oleh Menteri. 

2. Apabila Laboratorium Penguji merupakan sumber 
daya eksternal dari LSPro, maka harus dilengkapi 
dengan Perjanjian Subkontrak. 

8. Cara Pengujian Pengujian kesesuaian mutu dilakukan sesuai dengan 
ketentuan SNI 7275:2018 Keramik Tableware. 

9.  Laporan hasil uji Mencantumkan hasil uji dan syarat mutu sesuai dengan 
ketentuan SNI 7275:2018 Keramik Tableware. 

III. EVALUASI DAN 
KEPUTUSAN 

 

1. Tinjauan terhadap Laporan 
Audit dan Laporan Hasil Uji 

1. Paling sedikit 1 (satu) orang dari Tim Teknis/Evaluator 
memiliki kompetensi proses produksi Keramik 
Tableware 

2. Tim Teknis/Evaluator melakukan evaluasi terhadap 
laporan audit, berita acara pengambilan contoh, dan 
laporan hasil uji sesuai dengan ketentuan SNI 
7275:2018 Keramik Tableware dan regulasi teknis 
Keramik Tableware 

3. Semua ketidaksesuaian harus telah ditutup atau 
diperbaiki. 

4. Contoh uji dinyatakan lulus uji jika semua persyaratan 
mutu dalam Pasal 5 SNI 7275:2018 Keramik 
Tableware dipenuhi. Jika hasil uji tidak memenuhi 
persyaratan, dilakukan pengambilan contoh ulang dan 
pengujian ulang terhadap seluruh parameter 
sebanyak 1 (satu) kali. 

5. Apabila hasil uji contoh uji ulang tidak memenuhi 
persyaratan mutu maka proses sertifikasi tidak dapat 
dilanjutkan. Apabila klien ingin melanjutkan proses 
sertifikasi maka klien harus mengajukan permohonan 
sertifikasi baru. 

2. Keputusan sertifikasi melalui 
rapat panel/Komite Tinjauan 
Teknis SPPT-SNI 

Sesuai Prosedur LSPro 
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IV. SERTIFIKAT DAN 
LISENSI 

1. Sebelum dilakukan penerbitan SPPT SNI, LSPro 
harus melakukan registrasi secara online ke Pusat 
Standardisasi Industri, BPPI, Kementerian 
Perindustrian. 

2. Dalam 1 (satu) SPPT-SNI hanya dicantumkan 1 
(satu) Perwakilan Perusahaan atau Importir. 

3. SPPT-SNI berlaku selama 4 (empat) tahun. 

4. SPPT-SNI berisi paling sedikit informasi sebagai 
berikut: 

a. nama dan alamat Produsen; 

b. alamat pabrik; 

c. merek; 

d. nama dan alamat Perwakilan Perusahaan atau 
Importir, bagi Produsen di luar negeri; 

e. nomor dan judul SNI; dan 

f. masa berlaku SPPT-SNI. 

5. Surat perjanjian tanggung jawab lisensi pengguna 
tanda SNI antara LSPro dengan Perwakilan 
Perusahaan, terhadap produk asal impor.  

 
 
Persyaratan Legalitas Hukum dan Organisasi 
 

1. Akreditasi untuk lembaga sertifikasi hanya dapat 
diberikan kepada badan hukum atau bagian dari 
badan hukum sesuai dengan peraturan perundangan 
– undangan yang berlaku di wilayah Republik 
Indonesia. 

2. Apabila kegiatan sertifikasi dikakukan oleh bagian 
dari badan hukum yang lebih besar, akreditasi hanya 
dapat diberikan kepada badan hukum yang lebih 
besar menaungi bagian yang melakukan kegiatan 
sertifikasi tersebut. 

3. Lembaga Sertifikasi Pemerintah dipandang sebagai 
badan hukum berdasarkan statusnya lembaga 
pemerintah atau bagian dari lembaga pemerintah 
sesuai dengan peraturan perundang – undangan 
yang berlaku di wilayah Republik Indonesia 

4. Bila Lembaga Sertifikasi merupakan bagian dari 
organisasi yang lebih besar yang melakukan 
kegiatan di luar kegiatan sertifikasi, hubungan 
dengan bagian lain dari organisasi tersebut harus 
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dinyatakan dengan jelas dan dapat ditunjukkan 
bahwa tidak terdapat konflik kepentingan yang dapat 
berpengaruh negative terhadap kegiatan sertifikasi 

5. Bila lembaga sertifikasi merupakan bagian dari 
organisasi yang lebih besar sebagaimana dimaksud 
dalam poin 4, asesmen yang dilakukan oleh KAN 
dapat memerlukan informasi dan/atau akses terkait 
dengan bagian lain dari organisasi yang lebih besar 
tersebut. 

6. Dalam mengoperasikan kegiatan sertifikasi, lembaga 
sertifikasi dapat menggunakan “merek dagang (trade 
mark) tertentu, dan dalam konteks akreditasi, merek 
dagang tersebut dapat dicantumkan dalam sertifikat 
akreditasi sebagai tambahan atas identitas badan 
hukum atau bagian dari badan hukum yang 
diakreditasi. 

V. SURVEILAN  

1. Tinjauan Persyaratan 
Sertifikasi 

1. LSPro harus memastikan bahwa persyaratan 
sertifikasi dan sistem pengelolaan mutu produk selalu 
memenuhi persyaratan 

2. Surveilan dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 
(satu) tahun 

3. Bagi Produsen yang sistem manajemen mutunya 
telah disertifikasi, dilakukan verifikasi (audit) terhadap: 

a. Fasilitas, peralatan, personal, dan prosedur yang 
digunakan pada proses produksi; 

b. Kemampuan dan kompetensi untuk memantau, 
mengukur, dan menguji produk; 

c. Pengambilan contoh dan pengujian yang 
dilakukan oleh pabrik untuk memelihara 
konsistensi produk sehingga dapat menjamin 
kesesuaian dengan persyaratan produk; 

d. Pengendalian mutu produk, mulai dari 
penerimaan dan pengolahan bahan baku sampai 
dengan produk jadi, dilakukan sesuai dengan 
ketentuan Pengendalian Proses Produksi 
Tableware dalam Lampiran 3 skema sertifikasi 
ini; 

e. Kemampuan pabrik untuk mengidentifikasi dan 
memisahkan produk yang tidak sesuai; 

f. Penggunaan tanda SNI; 

g. Penanganan keluhan pelanggan; 
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h. Tinjauan manajemen; 

i. Internal audit; 

j. Laporan ketidaksesuaian sebelumnya; dan 

k. Tinjauan terhadap perubahan yang berpengaruh 
bagi sertifikasi. 

4. Bagi Produsen yang sistem manajemen mutunya 
belum disertifikasi, dilakukan verifikasi (audit) 
terhadap: 

a. Internal audit; 

b. Tinjauan manajemen; 

c. Laporan ketidaksesuaian sebelumnya; 

d. Penanganan keluhan pelanggan; 

e. Pencapaian sasaran mutu; 

f. Fasilitas, peralatan, personal, dan prosedur yang 
digunakan pada proses produksi 

g. Kemampuan dan kompetensi untuk memantau, 
mengukur dan menguji produk; 

h. Pengambilan contoh dan pengujian yang 
dilakukan oleh pabrik untuk memelihara 
konsistensi produk sehingga dapat menjamin 
kesesuaian dengan persyaratan produk; 

i. Pengendalian mutu produk mulai dari 
penerimaan dan pengolahan bahan baku sampai 
dengan produk jadi dilakukan sesuai dengan 
ketentuan Pengendalian Proses Produksi 
Tableware dalam Lampiran 3 skema sertifikasi 
ini; 

j. Kemampuan pabrik untuk mengidentifikasi dan 
memisahkan produk yang tidak sesuai; 

k. Pengunaan tanda SNI; 

l. Penanganan keluhan pelanggan; dan 

m. Tinjauan atas perubahan yang berpengaruh 
terhadap sertifikasi 

5. Apabila terdapat penambahan jenis dengan atau 
tanpa penambahan merek untuk jenis produk yang 
berbeda setelah SPPT-SNI diterbitkan, maka 
dilakukan audit proses produksi dan pengendalian 
mutu terhadap penambahan yang diajukan serta 
pengambilan contoh. 
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2. Durasi Audit 1. Bagi Produsen yang sistem manajemen mutunya 
telah tersertifikasi, durasi audit minimal 4 man-days. 

2. Bagi Produsen yang sistem manajemen mutunya 
belum disertifikasi, durasi audit sesuai dengan IAF 
MD 5:2015. 

3. Kategori Ketidaksesuaian 1. Mayor, apabila: 

a. Ketidaksesuaian terkait langsung dengan mutu 
produk yang mengakibatkan ketidakpuasan 
pelanggan; atau 

b. SMM tidak berjalan, maka dilakukan perbaikan 
dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan. 

2. Minor apabila terdapat inkonsistensi dalam 
menerapkan SMM, sehingga dilakukan perbaikan 
dalam waktu paling lama 2 (dua) bulan. 

4. Pengambilan Contoh 
1. PPC yang terdaftar di LSPro dan ditugaskan oleh 

LSPro 
2. PPC membuat rencana pengambilan contoh yang 

disetujui oleh Ketua Tim Auditor. 
3. Contoh uji dilengkapi dengan berita acara 

pengambilan contoh dan label contoh 
4. Pengambilan contoh dilakukan pada jalur produksi 

atau gudang pabrik sesuai dengan lingkup yang 
disertifikasi 

5. Ketentuan jumlah contoh uji sesuai penjelasan pada 
ketentuan jumlah contoh uji dalam skema sertifikasi 
ini. 

5. Cara Pengujian Pengujian kesesuaian mutu dilakukan sesuai dengan 
ketentuan SNI 7275:2018 Keramik Tableware. 

6. Laporan hasil uji Mencantumkan hasil uji dan syarat mutu sesuai dengan 
ketentuan SNI 7275:2018 Keramik Tableware. 

7. Evaluasi Hasil Surveilan dan 
Hasil Uji 

 

1. Paling sedikit 1 (satu) orang dari Tim Teknis/Evaluator 
memiliki kompetensi proses produksi Keramik 
Tableware. 

2. Bahan tinjauan adalah laporan audit, berita acara 
pengambilan contoh, dan laporan hasil uji. 

3. Tim Teknis/Evaluator melakukan evaluasi terhadap 
laporan audit, berita acara pengambilan contoh, dan 
laporan hasil uji 

4. Hasil evaluasi sebagai bahan rapat bagi Komite 
Tinjauan Teknis/ reviewer SPPT-SNI 
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5. Hasil uji dievaluasi berdasarkan SNI Keramik 
Tableware. 

6. Ketentuan hasil uji Keramik Tableware, selain 
penandaan, mengacu kepada SNI 7275:2018 
Keramik Tableware. 

7. Contoh uji dinyatakan lulus uji jika memenuhi semua 
persyaratan mutu dalam Pasal 5 SNI 7275:2018 
Keramik Tableware 

8. Jika hasil uji tidak memenuhi persyaratan, maka 
SPPT-SNI dibekukan. Perusahaan diberikan 
kesempatan untuk melakukan perbaikan paling lama 
2 (dua) bulan untuk dilakukan pengambilan contoh 
ulang dan pengujian ulang terhadap seluruh 
parameter sebanyak 1 (satu) kali. Apabila hasil 
pengujian ulang tidak memenuhi persyaratan mutu, 
maka SPPT-SNI dicabut. 
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Lampiran 1 

Ketentuan Pengambilan Contoh Uji 

 

1. Ketentuan jumlah contoh uji ini berlaku dalam rangka sertifikasi, Surveilan, dan sertifikasi 

ulang SPPT-SNI. 

2. Contoh diambil oleh PPC dan dibuat berita acara pengambilan contoh yang diketahui oleh 

Ketua Tim Audit, Produsen, dan Perwakilan Perusahaan atau Importir jika ada. 

3. Contoh uji yang diambil merupakan produk yang didekorasi, kecuali pabrik hanya 

memproduksi produk polos saja, yang mewakili: 

a. Jenis badan keramik: bone china, fine china, porselin, semi porselin, stoneware, 

earthenware, dan majolica; 

b. Satu merek contoh yang diambil mewakili seluruh merek yang diajukan; 

c. Bentuk dan kapasitas isi: 

No. Jenis Barang Kapasitas 
1 Barang datar, kedalaman ≤ 25 mm - 
2 Barang berongga, kedalaman > 25 

mm 
a. Kecil 
b. Besar 

 
 
< 1.100 ml 
≥ 1.100 ml 

 

4. Contoh uji diambil sebanyak 23 (dua puluh tiga) buah dan dikirim ke Laboratorium Penguji 

sebagai contoh uji. 

5. Untuk Produsen di luar negeri, contoh diambil untuk masing-masing Perwakilan Perusahaan 

atau Importir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
PT INTEGRITA GLOBAL SERTIFIKAT 

SKEMA SERTIFIKASI 
Keramik Tableware 

(SNI 7275:2018) 

 

Disiapkan: 
 
 
 

Tanggal Diperiksa: Tanggal Disetujui: Tanggal 

Dilarang menggandakan dan atau mengutip sebagian atau seluruh isi dokumen ini tanpa persetujuan tertulis dari  
 Managing Director LSPro PT Integrita Global Sertifikat 

12 dari 14   SS-17.2/IGS_Ed01.Rev00 

Lampiran 2 

Penandaan 

 

1. Pelaku Usaha wajib membubuhkan tanda SNI, nomor SNI, dan kode LSPro dalam setiap 

produk dan kemasan. 

2. Pembubuhan tanda SNI, nomor SNI, dan kode LSPro dilakukan dengan cara penandaan 

yang tidak mudah hilang dan di tempat yang mudah dibaca. 

3. Pembubuhan tanda SNI, nomor SNI, dan kode LSPro pada setiap produk dan kemasan 

sebagaimana dimaksud dalam Skema Sertifikasi ini dilakukan dengan ketentuan sebagai 

berikut: 

 

 

 

 

4. Ukuran tanda SNI sesuai dengan ketentuan berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Selain tanda SNI, nomor SNI, dan kode LSPro, dalam setiap kemasan Keramik Tableware 

wajib dicantumkan paling sedikit informasi sebagai berikut: 

a. Jenis badan Keramik Tableware; 

b. Logo dan/ atau merek dagang; 

c. Identitas Produsen; 

d. Negara asal; dan 

e. Kode produksi (tanggal, bulan, dan tahun produksi), 

dengan cara penandaan yang tidak mudah hilang dan pada tempat yang mudah dibaca. 
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Lampiran 3 

Pengendalian Proses Produksi Keramik Tableware 

 

No. Tahapan 

Proses/Parameter 

Metode Persyaratan Frekuensi Rekaman 

1 Pemasok Evaluasi Pemasok Sesuai 

Prosedur 

Setiap 

Tahun 

Harus 

Tersedia 

2 Bahan Baku Pengujian/Certificate 

of Analysis (CoA) 

Sesuai 

persyaratan 

pembelia 

Sesuai SOP 

Perusahaan 

Harus 

Tersedia 

3 Kondisi peralatan 

produksi 

 Sesuai 

standar 

pabrik 

Sesuai SOP 

Perusahaan 

Harus 

Tersedia 

4 Penyiapan bahan 

baku (ball mill): 

densitas, viskositas, 

residu 

Pengujian Sesuai 

standar 

pabrik 

Sesuai SOP 

Perusahaan 

Harus 

Tersedia 

5 Penbentukan slip: 

viskositas, ketebalan 

bodi 

Pengujian Sesuai 

standar 

pabrik 

Sesuai SOP 

Perusahaan 

Harus 

Tersedia 

6 Pembentukan 

dengan cara cetak: 

kadar air, ketebalan 

Pengujian Sesuai 

standar 

pabrik 

Sesuai SOP 

Perusahaan 

Harus 

Tersedia 

7 Penyiapan glasir: 

densitas, viskositas, 

residu, warna 

 

 

Pengukuran Sesuai 

standar 

pabrik 

Sesuai SOP 

Perusahaan 

Harus 

Tersedia 

8 Pengeringan: 

kekerasan, suhu dan 

waktu pengeringan 

 

 

Pengukuran Sesuai 

standar 

pabrik 

Sesuai SOP 

Perusahaan 

Harus 

Tersedia 
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9 Cetakan (Mould): 

gypsum, berat 

cairan, umur pakai 

Pengukuran Sesuai 

standar 

pabrik 

Sesuai SOP 

Perusahaan 

Harus 

Tersedia 

10 Lini pengglasiran: 

densitas, viskositas, 

ketebalan glasir, 

mutu tampak 

Pengukuran Sesuai 

standar 

pabrik 

Sesuai SOP 

Perusahaan 

Harus 

Tersedia 

11 Penempelan decal: 

mutu tampak 

Pengamatan Sesuai 

standar 

pabrik 

Sesuai SOP 

Perusahaan 

 

12 Pembakaran: Suhu 

pembakaran 

Pengukuran Sesuai 

standar 

pabrik 

Sesuai SOP 

Perusahaan 

Harus 

Tersedia 

13 Sortir dan packing: 

mutu tampak 

Pengamatan Sesuai 

standar 

pabrik 

Sesuai SOP 

Perusahaan 

 

14 Pengujian produk 

akhir mutu tampak 

Pengamatan Sesuai SNI 

7275:2018 

Sesuai SOP 

Perusahaan 

Harus 

Tersedia 

15 Pengujian produk 

penyerapan air 

Pengujian 

internal/eksternal 

Sesuai SNI 

7275:2018 

Sesuai SOP 

Perusahaan 

 

 

 

Harus 

Tersedia 

16 Pengujian kelarutan 

Pb, Cd 

Pengujian 

internal/eksternal 

Sesuai SNI 

7275:2018 

Sesuai SOP 

Perusahaan 

Harus 

Tersedia 

17 Pengujian 

ketahanan terhadap 

kejut suhu 

Pengujian 

internal/eksternal 

Sesuai SNI 

7275:2018 

Sesuai SOP 

Perusahaan 

Harus 

Tersedia 

18 Kompetensi personil 

produksi dan QC 

Penilaian Kompetensi Standar 

Kompetensi 

Minimal 1 

(satu) tahun 

sekali 

Harus 

Tersedia 

 


