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NO FUNGSI PENILAIAN KESESUAIAN PERSYARATAN

I. SELEKSI

1. Permohonan Permohonan SPPT SNI Kompor Gas LPG
Satu Tungku diajukan ke LSPro PT Integrita
Global Sertifikat disertai dengan spesifikasi
dan melampirkan dokumen :

 Pemohon wajib berkonsultasi terlebih
dahulu dengan Direktorat Pembina
Industri dan selanjutnya diterbitkan
Surat Keterangan Konsultasi

 Proses konsultasi dengan Direktorat
Pembina Industri berdasarkan atas
permohonan produsen dalama rangka
sertifikasi SNI

 Produsen luar negeri yang mengajukan
permohonan SPPT-SNI Kompor Gas
LPG Satu Tungku, wajib menunjuk
perusahaan perwakilan salah satu
tugasnya sebagai importer atau importer
yang berkedudukan di Indonesia untuk
bertanggung jawab segala sesuatu yang
terjadi atas pemenuhan penerapan SNI
secara wajib Kompor Gas LPG Satu
Tungku asal impor yang beredar
diwilayah Indonesia

 Copy akte pendirian perusahaan untuk
produsen dalam negeri atau akte
pendirian perusahaan yang sejenis dari
produsen luar negeri yang dilegalisir
oleh pejabat yang berwenang,

 Copy Ijin Usaha Industri atau surat izin
yang sejenis bagi pelaku usaha dalam
atau luar negeri dengan lingkup produk
yang sesuai, yang dilegalisir oleh
pejabat yang berwenang,

 Copy sertifikat atau tanda daftar merek
dari Ditjen HaKI dengan lingkup yang
sesuai dengan produk yang diajukan
atau lisensi dari pemegang merek
(dilegalisir oleh pejabat yang
berwenang).

 Surat keterangan Konsultasi dari
Direktur Pembina Industri yang
ditujukan kepada LSPro.

 Copy panduan mutu
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 Copy sertifikat ISO 9001
 Copy TDP, NPWP, API, SIUP, Akte

Perusahaan (bagi importir).
 Surat penunjukkan sebagai Importir

atau perwakilan dari produsen  (dalam
bahasa Indonesia) yang telah
diterjemahkan oleh Penerjemah
Tersumpah

 Bukti Perjanjian Kerjasama dengan
produsen (dalam bahasa Indonesia)
ynag telah diterjemahkan oleh
penerjemah tersumpah

Produsen Kompor Gas LPG Satu Tungku
yang minimal memiliki fasilitas proses
pressing/forming, machining, pelapisan
tahan karat (khusus bahan baku Baja
Lembaran Canai Dingin), assembling dan
melakukan kegiatan pengendalian mutu
(Quality Control) dan pengujian pada
produk kompor.

2 Lingkup Pemberlakuan SNI Wajib - SNI 7368:2011

- HS ex. 7321.11.00.00 (kompor gas
berbahan bakar LPG yang hanya
memiliki satu dudukan (grid), dengan
sistim pemantik mekanik atau elektrik
yang aliran gasnya hanya melewati 1
(satu) saluran masuk (inlet) dan selang
serta regulator tekanan rendah (low
pressure) yang terpisah dari tabung LPG
untuk pemakaian rumah tangga
(domestic use), material kompor terbuat
dari logam pelat baja, kaca, atau keramik
dan konstruksi kompor sekurang-
kurangnya terdiri dari badan kompor,
tombol, sistim pemantik, burner, kepala
burner, dudukan burner, cerobong
burner, katup gas, grid dan pipa gas

3. Tipe sertifikasi Sistem 5

4. Sistem manajemen mutu yang diterapkan Sistem manajemen SNI ISO 9001 : 2015
atau revisinya

5. Perusahaan yang memiliki lebih dari 1
lokasi pabrik.

Perusahaan tersebut wajib menyatakan
bahwa semua pabrik kompor gas yang
berbeda lokasi diajukan untuk
mendapatkan SPPT SNI, menerapkan
SMM di semua lokasi pabrik, dan
menerima keputusan LSPro dalam
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menetapkan lokasi unit produksi yang akan
diaudit.

6. Petugas pengambil contoh  Personil yang telah lulus pelatihan PPC
yang ditugaskan oleh LSPro.

7. Cara pengujian Cara pengujian mengacu pada standar SNI
7368:2011 butir 7.

8. Laboratorium uji yang digunakan  Lab uji yang telah terakreditasi KAN dan
ditunjuk oleh Menteri Perindustrian

II. DETERMINASI

1. Audit Kecukupan :

Jika telah memilliki sertifikat sistem
manajemen mutu

Tidak perlu dilakukan audit kecukupan

Jika belum memilliki sertifikat sistem
manajemen mutu

Harus dilakukan audit kecukupan, sesuai
prosedur LSPro

2. Audit Lapangan : Sesuai prosedur LSPro

 Tim Auditor Salah seorang dari tim auditor mempunyai
pengalaman audit di pabrik kompor gas
atau mempunyai latar belakang
pengetahuan produk kompor gas. Jika tidak
ada auditor yang memiliki latar belakang
yang sesuai, maka harus menggunakan
tenaga ahli .

Yang melakukan audit pada titik kritis harus
yang mempunyai latar belakang produk
kompor gas.

 Area yang diaudit  :

 Jika telah memilliki sertifikat sistem
manajemen mutu

Hanya pada pengendalian proses dan
produk, pemeriksaan bahan baku,
pengendalian produk tidak sesuai.

 Jika belum memilliki sertifikat
sistem manajemen mutu

Semua elemen yang disyaratkan ISO 9001
: 2015

 Proses kritis yang harus diperhatikan Pengendalian proses dan produk,
pemeriksaan bahan baku, pemantauan alat
ukur, pengendalian produk tidak sesuai
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3. Laporan audit Laporan audit mencakup surat tugas,
jadwal audit, daftar hadir, laporan ringkas,
laporan ketidaksesuaian dan observasi
(bila ada). Laporan audit dibuat rangkap 3
(tiga) masing-masing untuk LSPro,
Produsen dan Auditor. Laporan audit
ditandatangani oleh Ketua Tim Auditor dan
Wakil Produsen serta dibubuhi cap/stempel
Produsen.

4. Pelaksanaan pengambilan contoh Pengambilan contoh dilakukan pada aliran
produksi atau gudang untuk setiap merek
dan tipe secara unit utuh dan atau
bagiannya.

Contoh uji yang telah diambil kemudian
diberi segel dan label contoh uji. PPC
membuat Berita Acara Pengambilan
Contoh (BAPC) sebanyak rangkap 3 (tiga),
masing-masing:lembar pertama untuk
LSPro dilengkapi fotokopi label uji, lembar
kedua untuk Produsen dan lembar ketiga
untuk Laboratorium Uji dilengkapi dengan
contoh uji yang sudah disegel dan
berlabel..

BAPC dan label contoh ditandatangani oleh
PPC dan saksi dari produsen serta
dibubuhi cap/stempel Produsen.

Setelah pengambilan contoh, PPC wajib
membuat BAPC dan Label Contoh Uji yang
berasal dari:

1. Pabrik dalam negeri, disaksikan oleh
pihak produsen

2. Diluar lokasi pabrik, untuk produk yang
berasal dari dalam negeri disaksikan
oleh pelaku usaha dan/atau retail
/distributor

3. Diluar lokasi pabrik, untuk produk yang
berasal dari impor disaksikan oleh
pelaku usaha dan/atau retail/distributor
dan/atau importir.

Contoh uji setelah diberi label dikemas
secara khusus agar tidak rusak selama
pengiriman.

Dokumentasi pengambilan contoh
mencakup surat tugas, rencana
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pengambilan contoh, BAPC dan label
contoh uji.

5. Jumlah contoh Sesuai SNI 7368:2011, yaitu

Pengambilan contoh dilakukan secara acak

Setiap kelompok yang terdiri dari tipe atau
jenis kompor yang sama berjumlah sampai
dengan 1000 unit, diambil 1 contoh uji
terdiri dari 3 unit kompor atau sesuai
kebutuhan pengujian.

Contoh yang diambil dibuat menjadi 2
paket sesuai kebutuhan pengujian (1 untuk
dikirim untuk Lab Uji dan 1 lagi ditinggal
diperusahaan sebagai arsip jika diperlukan)

6. Pengujian contoh uji Contoh uji diuji sesuai dengan SNI
7368:2011 butir 9.

Jika ada satu parameter yang tidak
memenuhi syarat, maka dilakukan uji ulang
untuk parameter tersebut terhadap arsip
contoh yang tersedia.

7. Laporan hasil uji Laporan hasil uji harus mencantumkan
kesesuaian dan ketidaksesuaian dalam
pemenuhan persyaratan SNI 7368:2011.

III. EVALUASI DAN KEPUTUSAN

1. Tinjauan terhadap laporan/ BA
pengambilan contoh dan laporan hasil uji
dilakukan oleh tim panel sertifikasi

 Tim panel terdiri dari personel yang
menguasai produk kompor gas dua
tungku, pengambilan contoh  dan
menguasai audit sistem mutu

 Sidang tim panel sertifikasi dan cara
mengambil keputusan mengacu pada
prosedur LSPro

2. Keputusan Sertifikasi Keputusan sertifikasi ditetapkan
berdasarkan hasil tinjauan tim panel
sertifikasi.

Keputusan sertifikasi dapat berupa:
pemberian, perpanjangan/ pemeliharaan,
pembekuan, pencabutan dan penolakan.

IV. SERTIFIKAT DAN LISENSI Penerbitan sertifikat produk (SPPT SNI)
dilakukan dalam kurun waktu 5 (lima) hari
kerja setelah persyaratan termasuk
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SHU/LHU diterima dengan lengkap dan
benar.

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

a) Nama, penanggung jawab, alamat
produsen dan importir bagi
produsen Kompor Gas LPG Satu
Tungku luar negeri yang belum
memiliki kantor perwakilan di
indonesia

b) Nama, penanggung jawab dan
alamat kantor perwakilan dan/atau
importir bagi produsen luar negeri
yang memiliki kantor perwakilan di
indonesia

c) Nama, penanggung jawab dan
alamat produsen dalam Negeri

d) Jenis kompor Gas LPG Satu
Tungku

e) Nama dan alamat importir atau
kantor perwakilan di dalam negeri
bagi produsen luar negeri

f) Logo dan/atau Merek perusahaan .

Sertifikat berlaku selama 4 (empat) tahun.

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.
Aturan penandaan tersebut minimal seperti
diuraikan berikut ini :
1. Perusahaan yang telah memperoleh

SPPT-SNI Kompor Gas Satu Tungku
secara wajib mencantumkan tanda SNI
pada setiap produk pada posisi yang
mudah dibaca dan dengan penandaan
yang tidak mudah hilang.

2.   Jenis penandaan SNI dapat dilakukan
dengan cara dicetak, diembos atau
digrafir.

3 Penandaan pada produk : a. Nama
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pabrik pembuat atau merk; b. jenis
kompor; c. bulan dan tahun produksi; d.
kode produksi unit kompor; e. jumlah
asupan panas dalam kW; f. tekanan
kerja kompor.

4. Penandaan pada kemasan : a. merk
dagang dan atau pabrik pembuat unit
kompor; b. jenis kompor; c. peringatan-
peringatan yang diperlukan guna
keamanan dan keutuhan kompor
(jumlah tumpukan maksimal, kondisi
perlakuan, dan lain-lain); d. tulisan
berbahasa Indonesia (arah tumpukan,
menghadap ke atas; mudah pecah;
contoh jumlah tumpukan maksimum
yang diperbolehkan)

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 dinyatakan dengan jelas dan
dapat ditunjukkan bahwa tidak terdapat
konflik kepentingan yang dapat
berpengaruh negative terhadap
kegiatan sertifikasi

5. Bila lembaga sertifikasi merupakan
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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. SURVAILEN

2. Audit Lapangan : Sesuai prosedur LSPro

 Tim Auditor Salah seorang dari tim auditor mempunyai
pengalaman audit di pabrik Kompor Gas
LPG Satu Tungku atau mempunyai latar
belakang pengetahuan produk kompor gas
satu tungku. Jika tidak ada auditor yang
memiliki latar belakang yang sesuai, maka
harus menggunakan tenaga ahli.

Yang melakukan audit pada titik kritis harus
yang mempunyai latar belakang produk
Kompor Gas LPG Satu Tungku.

 Area yang diaudit  :

 Jika telah memilliki sertifikat sistem
manajemen mutu

Hanya pada pengendalian proses dan
produk, pemeriksaan bahan baku,
pemantauan alat ukur, pengendalian
produk tidak sesuai.

 Jika belum memilliki sertifikat sistem
manajemen mutu

Pengendalian proses dan pengendalian
produk, tinjauan manajemen, keluhan dan
kepuasan pelanggan, internal audit,
pengendalian produk tidak sesuai, analisis
data dan tindakan perbaikan. Sedangkan
elemen lainnya dilakukan bergantian
sehingga semua elemen terwakili selama
periode sertifikasi. Serta
mempertimbangkan hasil audit sebelumnya
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 Proses kritis yang harus diperhatikan Pengendalian proses dan produk,
pemeriksaan bahan baku, pemantauan alat
ukur, pengendalian produk tidak sesuai

2. Pengambilan contoh Pengambilan contoh dilakukan pada aliran
produksi atau gudang atau pasar untuk
setiap merek dan tipe secara unit utuh dan
atau bagiannya.

Contoh uji yang telah diambil kemudian
diberi segel dan label contoh uji. PPC
membuat Berita Acara Pengambilan
Contoh (BAPC) sebanyak rangkap 3 (tiga),
masing-masing: lembar pertama untuk
LSPro dilengkapi fotokopi label uji, lembar
kedua untuk Produsen dan lembar ketiga
untuk Laboratorium Uji dilengkapi dengan
contoh uji yang sudah disegel dan berlabel.

BAPC dan label contoh ditandatangani oleh
PPC dan saksi dari produsen serta
dibubuhi cap/stempel Produsen.

Setelah pengambilan contoh, PPC wajib
membuat BAPC dan Label Contoh Uji yang
berasal dari:

1. Pabrik dalam negeri, disaksikan oleh
pihak produsen

2. Diluar lokasi pabrik, untuk produk yang
berasal dari dalam negeri disaksikan
oleh pelaku usaha dan/atau retail
/distributor

3. Diluar lokasi pabrik, untuk produk yang
berasal dari impor disaksikan oleh
pelaku usaha dan/atau retail/distributor
dan/atau importir.

Contoh uji setelah diberi label dikemas
secara khusus agar tidak rusak selama
pengiriman.

Dokumentasi pengambilan contoh
mencakup surat tugas, rencana
pengambilan contoh, BAPC dan label
contoh uji.

3. Pengujian Contoh Contoh uji diuji sesuai dengan SNI
7368:2011 butir 9.

Jika ada satu parameter yang tidak
memenuhi syarat, maka dilakukan uji ulang
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untuk parameter tersebut terhadap arsip
contoh yang tersedia.

Laporan hasil uji harus mencantumkan
kesesuaian dan ketidaksesuaian dalam
pemenuhan persyaratan SNI 7368:2011.


