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NO FUNGSI PENILAIAN
KESESUAIAN

PERSYARATAN

DEFINISI 1. Pompa Air Sumur Vertikal untuk keperluan
rumah tangga dan sejenisnya dengan
menggunakan tenaga listrik tidak lebih dari
250 Volt untuk fasa tunggal dan daya listrik
input tidak lebih dari 1000 watt.

2. Produsen Pompa Air adalah perusahaan yang
melakukan kegiatan perakitan komponen-
komponen utama meliputi motor, pump
casing, AC cord menjadi unit pompa air utuh
serta memiliki sistem manajemen mutu dan
peralatan pengujian yang mampu menjamin
mutu produk yang dihasilkan sesuai
ketentuan SNI.

I. SELEKSI

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

1. Surat Aplikasi Permohonan sesuai Prosedur
LSPro.

2. Akta pendirian perusahaan atau
perubahannya atau akta sejenis bagi
produsen luar negeri yang sudah
diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia
oleh penerjemah tersumpah.

3. Izin Usaha Industri (IUI) atau Tanda Daftar
Industri (TDI) bagi produsen dalam negeri
atau izin sejenis bagi produsen luar negeri
yang sudah diterjemahkan ke dalam Bahasa
Indonesia oleh penerjemah tersumpah.

4. Fotokopi sertifikat Merek atau tanda daftar
Merek pelaku usaha yang diterbitkan oleh
Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual,
Kernenterian Hukum dan Hak Asasi Manusia;

5. Fotokopi perjanjian lisensi dari pemilik Merek,
yang telah didaftarkan pada Direktorat
Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian
Hukum dan Hak Asasi Manusia, sesuai
ketentuan Pasal 43 Undang-Undang Nomor
11 Tahun 2001 tentang Merek;

6. Fotokopi surat perjanjian makloon dari
pemberi makloon untuk produk yang
menggunakan merek dari pemberi makloon.

7. Fotokopi NPWP
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8. Angka Pengenal Importir (API) bagi produk
impor

9. Ilustrasi pembubuhan tanda SNI
10. Dokumen SMM sesuai dengan ISO

9001:2015 meliputi:

a. Panduan Mutu (bila ada)
b. Daftar lnduk Dokumen
c. Diagram alir proses produksi
d. Struktur organisasi
e. Dokumen analisa resiko untuk lingkup

produksi dan Quality Control
f. Peta bisnis proses

11. Surat pernyataan telah menerapkan atau
fotokopi Sertifikat ISO 9001:2015 atau
revisinya atau Sistem Manajemen Mutu lain
yang diakui

12. Perjanjian yang mengikat secara hukum
antara produsen dan perwakilan di Indonesia
terkait pihak yang bertanggungjawab
terhadap produk klien yang beredar di
Indonesia

13. Laporan pengawasan berkala terakhir (untuk
perusahaan yang telah mendapatkan
Sertifikat ISO 9001:2015 atau revisinya atau
Sistem Manajemen Mutu lain yang diakui)

14. Kontrak kerjasama (makloon) pemesanan
produk dan/atau penggunaan merek Pompa
Air (untuk pemesanan produk dan/atau
penggunaan merek Pompa Air atas
permintaan badan usaha lain)

15. Dokumen Uji Rutin sesuai produk yang
dimohonkan

16. Daftar produk yang dimohonkan (List Produk)
17. Kelengkapan dokumen lainnya, seperti daftar

peralatan produksi dan daftar pengendalian
mutu produk dari mulai bahan baku sampai
produk akhir

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

2. Tipe sertifikasi Tipe 5

3. Sistem manajemen mutu yang
diterapkan

ISO 9001 : 2015
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II. DETERMINASI

1. Audit Kecukupan : Audit kecukupan dan kebenaran dokumen SMM
dilakukan oleh tim auditor dengan mengevaluasi
pemenuhan persyaratan dokumen SMM, jika
tidak memenuhi persyaratan, maka LSPro
meminta kepada perusahaan pemohon untuk
segera melakukan perbaikan sesuai dengan
persyaratan.

2. Audit Lapangan : 1. Salah seorang dari tim auditor mempunyai
pengalaman audit proses produksi Pompa Air
atau mempunyai latar belakang pengetahuan
produk elektronika. Jika tidak ada auditor
yang memiliki latar belakang yang sesuai,
maka harus menggunakan tenaga ahli.

2. Yang melakukan audit pada titik kritis harus
yang mempunyai latar belakang produk
Pompa Air.

Area yang diaudit  : Pada pengendalian proses dan produk,
pemeriksaan bahan baku, pengendalian produk
tidak sesuai, serta klausul lain apabila diperlukan.

3. Proses kritis yang harus diperhatikan 1. Uji Rutin sesuai dengan ketentuan Insulation
Resistance Class 1, mencakup:

a. Earth continuity test
b. Electric strength test
c. Functional test

2. Menggunakan kabel dan tusuk kontak yang
telah bersertifikat SNI

4. Kategori ketidaksesuaian 1. Mayor apabila:

a. ketidaksesuaiannya terkait langsung
dengan mutu produk, sehingga
mengakibatkan ketidakpuasan pelanggan;
atau

b. SMM tidak berjalan, maka perbaikan diberi
waktu maksimal 1 (satu) bulan.

2. Minor apabila terdapat inkonsistensi dalam
menerapkan SMM, maka perbaikan diberi
waktu maksimal 2 (dua) bulan.
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5. Petugas Pengambil Contoh Petugas yang memiliki surat tugas pengambilan
contoh dari Lembaga Sertifikasi Produk

6. Pengambilan contoh 1. Pengambilan contoh dilakukan pada akhir
aliran produksi atau gudang pabrik.

2. Pengambilan contoh dilakukan untuk setiap
merek dan famili produk dengan rincian
sebagai berikut:

a. memiliki rangkaian kelistrikan yang sama
b. tipe motor yang sama (permanen split

kapasitor pada motor yang sama)
c. rumah motor (housing/casing) yang sama

3. Pengambilan contoh dilakukan secara acak
(random) dengan rincian sebagai berikut:

a. 3 (tiga) unit untuk pengujian; dan
b. 2 (dua) unit untuk arsip uji laboratorium

yang disimpan dipabrik sampai terbitnya
SPPT-SNI

4. Pengambilan contoh disaksikan oleh pihak
produsen

5. Untuk produk baru dan belum diproduksi
secara masal, pengambilan contoh dilakukan
dipabrik dari hasil pre-mass production dan
dilakukan surveilan setelah mass production

6. Contoh yang telah diambil harus dikemas,
diberi label, dan disegel kemudian
ditandatangani oleh kedua belah pihak

7. Berita acara pengambilan contoh
ditandatangani oleh kedua belah pihak

8. Pengiriman contoh ke laboratorium penguji
dapat dilakukan oleh perusahaan atau PPC

7. Laboratorium Penguji yang
digunakan

1. Laboratorium Penguji yang telah diakreditasi
oleh KAN dengan ruang lingkup parameter
yang tercantum dalam SNI 04-6292.2.41-
2003 dan ditunjuk oleh Menteri.

2. Jika Laboratorium Penguji merupakan sumber
daya eksternal dari LSPro, maka harus
dilengkapi dengan Perjanjian Subkontrak.
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3. LSPro bertanggungjawab untuk memberikan
subkontrak pengujian kepada Laboratorium
Penguji yang memiliki kemampuan untuk
melakukan pengujian sesuai parameter SNI
04-6292.2.41-2003.

4. Jika Laboratorium Penguji merupakan sumber
daya internal dari Produsen pemohon, maka
pengujian harus disaksikan oleh LSPro

8. Pengujian contoh uji Syarat lulus uji, dan metoda uji mengacu pada
SNI 04-6292.2.41-2003

9. Laporan hasil uji Laporan hasil uji harus mencantumkan
kesesuaian dan ketidaksesuaian dalam
pemenuhan persyaratan SNI 04-6292.2.41-2003

III. EVALUASI DAN KEPUTUSAN

1. Tinjauan terhadap Laporan Audit dan
LHU

1. Paling sedikit 1 (satu) orang dari Tim
Teknis/Evaluator memiliki kompetensi proses
produksi Pompa Air atau mempunyai latar
belakang pengetahuan produk elektronika

2. Bahan tinjauan meliputi 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. Ketentuan hasil uji Pompa Air:

a. Jika ada parameter yang tidak memenuhi
persyaratan SNI, maka terhadap
permintaan LSPro dilakukan pengujian
ulang terhadap arsip untuk parameter
yang dinyatakan tidak lulus atau
pengambilan contoh ulang untuk
dilakukan pengujian ulang untuk seluruh
parameter; atau

b. Jika evaluasi hasil uji contoh ulang tidak
memenuhi persyaratan, maka
permohonan dinyatakan gagal dan tidak
dapat diproses lebih lanjut sampai
perusahaan melakukan tindakan
perbaikan untuk kemudian mengajukan
permohonan baru.

2. Keputusan Sertifikasi Sesuai Prosedur LSPro.
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IV. SERTIFIKAT DAN LISENSI 1. Sebelum dilakukan penerbitan SPPT-SNI
Pompa Air, LSPro harus melakukan registrasi
secara online ke Pusat Standardisasi lndustri,
BPPI, Kementerian Perindustrian

2. Masa berlaku SPPT-SNI Pompa Air adalah 4
(empat) tahun;

3. Sertifikat produk (SPPT-SNI) berisi minimal
informasi berikut ini :

a. Nama dan alamat importir/perwakilan
b. Nama penanggung jawab
c. Nama dan alamat produsen
d. Nama Produk
e. Merek jenis/tipe produk
f. Nama dan Alamat pabrik
g. Nomor dan judul SNI
h. Masa Berlaku

4. 1 (satu) SPPT SNI berlaku untuk 1 (satu)
lokasi produksi

Penerbitan lisensi penggunaan tanda SNI
dilakukan bersamaan dengan penerbitan SPPT
SNI yang berlakunya sama dengan SPPT SNI.
Lisensi berisi informasi minimal sama dengan
informasi yang tercantum dalam SPPT SNI.
Penggunaan lisensi ini diatur dalam perjanjian
lisensi. Disamping SPPT SNI dan lisensi, LSPro
memberikan aturan penandaan SNI pada produk
dan atau kemasannya.

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.
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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 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:

a. persyaratan sertifikasi masih berlaku; dan

b. sistem pengelolaan mutu produk selalu
memenuhi persyaratan

2. Kegiatan Surveilan dan pengambilan contoh
dalam rangka pengujian dilakukan 1 (satu)
kali dalam 1 (satu) tahun.

3. Jika telah memiliki sertifikat dari Lembaga
Sertifikasi Sistem Mutu (LSSM), dilakukan
verifikasi terhadap:
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a. elemen kritis yang berkaitan dengan
pengendalian mutu produk, yaitu
pengendalian mutu pada proses produksi
dan Quality Control, serta klausul lain
apabila diperlukan;

b. penggunaan tanda SNI;

c. penanganan keluhan pelanggan; dan

d. laporan ketidaksesuaian (LKS)
sebelumnya.

4. Jika menerapkan SMM yang belum
bersertifikat dan dinyatakan dengan surat
pernyataan maka audit dilakukan untuk
semua persyaratan ISO 9001:2015 atau
SMM lainnya yang diakui, termasuk
verifikasi:

a. penggunaan tanda SNI; dan

b. laporan ketidaksesuaian (LKS)
sebelumnya

Proses kritis yang harus diperhatikan 1. Uji Rutin sesuai dengan ketentuan Insulation
Resistance Class 1, mencakup:

a. Earth continuity test
b. Electric strength test
c. Functional test

2. Menggunakan kabel dan tusuk kontak yang
telah bersertifikat SNI

2. Kategori ketidaksesuaian 1. Mayor apabila:

c. ketidaksesuaiannya terkait langsung
dengan mutu produk, sehingga
mengakibatkan ketidakpuasan pelanggan;
atau

d. SMM tidak berjalan, maka perbaikan diberi
waktu maksimal 1 (satu) bulan.

2. Minor apabila terdapat inkonsistensi dalam
menerapkan SMM, maka perbaikan diberi
waktu maksimal 2 (dua) bulan.

3. Pengambilan contoh 1. Pengambilan contoh dilakukan dipasar
sebanyak 2 (dua) kali pada surveilan pertama
dan surveilan kedua
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2. Pengambilan contoh dilakukan di pabrik pada
aliran produksi sebanyak 1 (satu) kali pada
surveilan ketiga

3. Pengambilan contoh dilakukan pada akhir
aliran produksi, gudang pabrik atau pasar.

4. Pengambilan contoh dilakukan untuk setiap
merek dan famili produk dengan rincian
sebagai berikut:

a. memiliki rangkaian kelistrikan yang sama
b. tipe motor yang sama (permanen split

kapasitor pada motor yang sama)
c. rumah motor (housing/casing) yang sama

5. Pengambilan contoh dilakukan secara acak
(random) dengan rincian sebagai berikut:

a. 3 (tiga) unit untuk pengujian; dan
b. 2 (dua) unit untuk arsip uji laboratorium

yang disimpan dipabrik sampai terbitnya
SPPT-SNI

6. Contoh yang telah diambil harus dikemas,
diberi label, dan disegel kemudian
ditandatangani oleh kedua belah pihak

7. Berita acara pengambilan contoh
ditandatangani oleh kedua belah pihak

8. Pengiriman contoh ke laboratorium penguji
dapat dilakukan oleh perusahaan atau PPC

4. Evaluasi Hasil Surveilan dan Hasil Uji 1. Paling sedikit 1 (satu) orang dari tim
Teknis/Evaluator memiliki kompetensi proses
produksi Pompa Air atau mempunyai latar
belakang pengetahuan produk elektronika

2. Bahan tinjauan (review) meliputi 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. Mencantumkan hasil uji dan syarat mutu
sesuai SNI 04-6292.2.41-2003
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5. Ketentuan hasil uji Pompa Air:

a. jika ada parameter yang tidak memenuhi
persyaratan SNI, maka atas permintaan
LSPro dilakukan pengujian ulang terhadap
arsip untuk parameter yang dinyatakan
tidak lulus atau pengambilan contoh ulang
untuk dilakukan pengujian ulang untuk
seluruh parameter.

b. jika evaluasi hasil uji contoh ulang tidak
memenuhi persyaratan, maka sertifkat
SPPT-SNI ditangguhkan dan tidak dapat
diproses lebih lanjut sampai perusahaan
melakukan tindakan perbaikan.

5. Keputusan Surveilan Sesuai prosedur LSPro


