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NO FUNGSI PENILAIAN
KESESUAIAN

PERSYARATAN

I. SELEKSI

1. Permohonan Permohonan SPPT SNI Baja Lembaran Lapis Seng (SNI
07-2053-2006) diajukan ke LSPro PT Integrita Global
Sertifikat disertai dengan spesifikasi dan melampirkan
dokumen :

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

 Produsen luar negeri wajib menunjuk perusahaan yang
berkedudukan di wilayah RI sebagai penerima lisensi

 Copy akte pendirian perusahaan penerima lisensi
 Copy ijin usaha industri atau yang sejenis untuk produsen

dalam atau luar negeri dengan lingkup produk Baja
Lembaran Lapis Seng,

 Copy sertifikat atau tanda daftar merek dari Ditjen HaKI
dengan lingkup yang sesuai dengan produk yang diajukan
atau lisensi dari pemegang merek

 Copy TDP, NPWP, API, SIUP, Akte Perusahaan (bagi
importir).

 Tipe Produk
 Family Produk
 Wujud Fisik Produk
 Copy sertifikat ISO 9001 : 2008 atau revisinya
 Surat Pernyataan melakukan implementasi ISO 9001
 Copy Panduan Mutu pabrikan
 Disain dan spesifikasi produk

Persyaratan industri baja lembaran lapis seng adalah
industri yang memproduksi baja lembaran lapis seng
minimal memiliki fasilitas produksi untuk melakukan
proses pembersihan permukaan dari oksida
pelapisan seng secara celup panas (hot dip galvanizing)
dan  memiliki peralatan pengendalian mutu.

2. Tipe sertifikasi Sistem 5

3. Sistem manajemen mutu
yang diterapkan

ISO 9001 : 2008 atau revisinya

4 Perusahaan yang memiliki
lebih dari 1 lokasi pabrik.

Perusahaan tersebut wajib menyatakan bahwa semua pabrik
baja lembaran lapis seng yang berbeda lokasi diajukan untuk
mendapatkan SPPT SNI, menerapkan SMM di semua lokasi
pabrik, dan menerima keputusan LSPro dalam menetapkan
lokasi unit produksi yang akan diaudit.
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II. DETERMINASI

1. Audit Lapangan : Sesuai prosedur LSPro

 Tim Auditor Salah seorang dari tim auditor mempunyai pengalaman
audit di pabrik baja lembaran lapis seng atau mempunyai
latar belakang pengetahuan produk baja lembaran lapis
seng. 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 baja lembaran lapis
seng.

 Area yang diaudit  : Pada pengendalian proses dan produk, pemeriksaan
bahan baku, pengendalian produk tidak sesuai.

 Proses kritis yang harus
diperhatikan

Proses pembersihan permukaan baja dari oli, debu dan
grease dihilangkan dengan solven cleaning, yaitu
dengan mencelupkan ke dalam causatic panas.
Karat, mill scale dan kontaminan organic dihilangkan
dengan hot mineral acid pickling.

Proses pembersihan lapisan oksida dengan
pencelupan ke dalam larutan preflux seperti zinc
ammonium chloride pada suhu 40 – 600 C

Proses pencelupan (dripping) pada logam cair dapat
dilakukan selama 8 detik hingga 8 jam tergantung pada
jenis logam dan ketebalan

Post dipping treatment
Setelah dilakukan pencelupan, logam yang telah
dilapisi didinginkan dengan udara atau dicelupkan ke
dalam air. Tampilan dapat diperbaiki dengan
chromating

2. 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.

3. Pelaksanaan pengambilan
contoh

Pengambilan contoh dilakukan di pabrik secara
acak/random pada aliran produksi atau gudang untuk
setiap merek dan famili produk.

PPC membuat Berita Acara Pengambilan Contoh (BAPC)
sebanyak rangkap 3 (tiga), masing-masing untuk LSPro,
Produsen dan PPC.



PT INTEGRITA GLOBAL SERTIFIKAT

SKEMA SERTIFIKASI
Baja Lembaran Lapis Seng

(SNI 07-2053-2006)

Disiapkan: Tanggal Diperiksa: Tanggal Disetujui: Tanggal

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

3 dari 6 SS-02.2/IGS_rev02

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

Cara pengambilan contoh :

- Produk yang diperiksa harus dikelompokkan
sedemikian rupa sehingga mudah diidentifikasi dan
setiap kelompok sedapat mungkin terdiri dari satu
macam kelas, ukuran dan komposisi yang dihasilkan
pada kondisi dan waktu yang bersamaan

- BjLS dalam bentuk gulungan berjumlah sampai
dengan 50 ton diwakili oleh 1 (satu ) lembar contoh
dengan ukuran panjang 1 (satu) meter, selebihnya
setiap kelipatan 50 (lima puluh) ton diambil 1 (satu)
lembar contoh dan sebanyak-banyaknya
pengambilan 10 contoh

- BjLS berjumlah sampai dengan 3.000 lembar dari
spesifikasi yang sama diambil 1 (satu) lembar contoh.
Selebihnya tiap kelipatan 3.000 lembar diambil 1
(satu) lembar contoh dan sebanyak-banyaknya
pengambilan 10 contoh

- Pengambilan contoh dilakukan secara acak

- Petugas yang mengambil contoh harus diberi
keleluasaan oleh pihak produsen untuk melakukan
tugasnya

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.

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, 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.
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IV. SERTIFIKAT DAN
LISENSI

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

a) Nama dan alamat perusahaan,
b) Alamat pabrik,
c) Nama penanggung jawab,
d) Nama dan alamat importir/perwakilan,
e) Nomor dan judul SNI,
f) Tipe/jenis produk,
g) Merek.

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 SNI seperti diuraikan berikut ini :
1. Baja Lembaran Lapis Seng dalam bentuk lembaran,

yaitu :
- Tanda SNI
- Nama pabrik dan merk dagang
- Spesifikasi BjLS-P atau BjLS D
- Ukuran nominal
- Simbol massa lapisan seng

2. Baja Lembaran Lapis Seng dalam bentuk gulungan,
yaitu :
- Tanda SNI
- Nama pabrik dan merk dagang
- Spesifikasi BjLS-P atau BjLS D
- Ukuran nominal
- Simbol massa lapisan seng

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 dilakukan 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
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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 negatif
terhadap kegiatan sertifikasi

5. Bila lembaga sertifikasi merupakan bagian dari
organisasi yang lebih besar sebagaimana dimaksud
dalam butir 4 (empat), 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. Audit Lapangan : Sesuai prosedur LSPro

 Tim Auditor Salah seorang dari tim auditor mempunyai pengalaman
audit di pabrik baja lembaran lapis seng atau mempunyai
latar belakang pengetahuan produk baja lembaran lapis
seng. 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 baja lembaran lapis
seng.

 Area yang diaudit  : Pada pengendalian proses dan produk, pemeriksaan
bahan baku, pengendalian produk tidak sesuai.

 Proses kritis yang harus
diperhatikan

Proses pembersihan permukaan baja dari oli, debu dan
grease dihilangkan dengan solven cleaning, yaitu
dengan mencelupkan ke dalam causatic panas.
Karat, mill scale dan kontaminan organic dihilangkan
dengan hot mineral acid pickling.

Proses pembersihan lapisan oksida dengan
pencelupan ke dalam larutan preflux seperti zinc
ammonium chloride pada suhu 40 – 600 C
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Proses pencelupan (dripping) pada logam cair dapat
dilakukan selama 8 detik hingga 8 jam tergantung pada
jenis logam dan ketebalan

Post dipping treatment

Setelah dilakukan pencelupan, logam yang telah dilapisi
didinginkan dengan udara atau dicelupkan ke dalam air.
Tampilan dapat diperbaiki dengan chromating

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

PPC membuat Berita Acara Pengambilan Contoh (BAPC)
sebanyak rangkap 3 (tiga), masing-masing untuk LSPro,
Produsen dan PPC.

Cara pengambilan contoh :

- BjLS dalam bentuk gulungan berjumlah sampai
dengan 50 ton diwakili oleh 1 (satu ) lembar contoh
dengan ukuran panjang 1 (satu) meter, selebihnya
setiap kelipatan 50 (lima puluh) ton diambil 1 (satu)
lembar contoh dan sebanyak-banyaknya
pengambilan 10 contoh

- BjLS berjumlah sampai dengan 3.000 lembar dari
spesifikasi yang sama diambil 1 (satu) lembar contoh.
Selebihnya tiap kelipatan 3.000 lembar diambil 1
(satu) lembar contoh dan sebanyak-banyaknya
pengambilan 10 contoh

- Pengambilan contoh dilakukan secara acak

Petugas yang mengambil contoh harus diberi
keleluasaan oleh pihak produsen untuk melakukan
tugasnya

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

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


