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NO FUNGSI PENILAIAN
KESESUAIAN

PERSYARATAN

I. SELEKSI

1. Permohonan 1 (satu) SPPT-SNI hanya berlaku untuk 1 (satu) merk
produk, dan 1 (satu) nomor SNI.

Produsen kabel di luar negeri, wajib menunjuk 1 (satu)
perusahaan berkedudukan di Indonesia yang memiliki
tugas dan fungsi sebagai importer.

SPPT-SNI hanya dapat dimohonkan untuk 1 (satu)
alamat dan 1 (satu) lokasi produksi

Permohonan SPPT SNI Kabel Insulasi Terekstrusi
diajukan ke LSPro PT Integrita Global Sertifikat dengan
melampirkan dokumen :

1. Surat Keterangan Konsultasi SPPT-SNI dari Direktur
Pembina Industri

2. Fotocopi akta pendirian perusahaan untuk produsen
dalam negeri atau akte pendirian perusahaan yang
sejenis dari produsen luar negeri yang sudah
diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia oleh
penerjemah tersumpah.

3. Fotocopi Izin Usaha Industri atau yang sejenis untuk
produsen dalam atau luar negeri yang wajib
diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia oleh
penerjemah tersumpah, dengan lingkup produk yang
sesuai,

4. Sertifikat Sistim Manajemen Mutu (SMM) SNI ISO
9001:2008 atau revisinya, dan bagi produsen dari
luar negeri wajib diterjemahkan ke dalam Bahasa
Indonesia oleh penerjemah tersumpah

5. Dokumen SPPT SNI lainnya seperti pedoman mutu,
daftar induk dokumen, dan diagram alir proses
produksi wajib diterjemahkan ke dalam Bahasa
Indonesia

6. Kepemilikan merek yang dibuktikan dengan Sertifikat
merk dagang atau Tanda Daftar Merek yang
diterbitkan oleh Dirjen HKI yang mencakup ruang
lingkup produk kabel; dan/atau perjanjian lisensi dari
pemilik merek, yang telah didaftarkan pada Dirjen
HAKI

7. Surat Pernyataan kesanggupan menyampaikan
laporan kepada Direktur Jenderal Pembina Industri
sejak diterbitkannya SPPT-SNI, mengenai :
- Realisasi produk setiap satu tahun bagi produsen

dalam negeri;
- Realisasi impor setiap 6 (enam) bulan bagi
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produsen luar negeri melalui importir
8. Angka pengenal Importir (API-U / API-P), bagi produk

impor
9. Tanda Daftar Perusahaan (TDP)
10. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
11. Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP)
12. Bukti kerjasama dan pelimpahan wewenang antara

produsen dengan importer tentang tanggung jawab
terkait dengan ketentuan SNI wajib atas peredaran
produk Kabel; dan

13. Pernyataan bertanggungjawab atas peredaran
produk kabel sesuai dengan ketentuan SNI Secara
Wajib bermaterai cukup

14. Foto dan spesifikasi produk

2. Tipe sertifikasi Sistem 5

II. DETERMINASI

1 Audit Lapangan : Audit dilaksanakan sesuai prosedur LSPro

 Tim Auditor Salah seorang dari tim auditor mempunyai pengalaman
audit di pabrik atau mempunyai latar belakang
pengetahuan produk Kabel Insulasi Terekstrusi.

Jika tidak ada auditor yang memiliki latar belakang yang
sesuai, maka menggunakan tenaga ahli.

Yang melakukan audit pada titik kritis yang mempunyai
latar belakang produk Kabel Insulasi Terekstrusi.

2 Lingkup yang diaudit Tipe 5

- Audit SMM
Audit dilakukan pada pengendalian proses dan
produk, pemeriksaan bahan baku, pemantauan alat
ukur, pengendalian produk tidak sesuai

- Proses kritis yang harus diperhatikan :
- Uji Rutin
- Insulasi kelas 1
- Plug dan Kabel sesuai SNI
- Kapasitor
- Thermal Fuse

3 Kategori Ketidaksesuaian Tipe 5

Kategori ketidaksesuaian:

1) Mayor apabila:
Berhubungan langsung dengan mutu produk dan
mengakibatkan ketidakpuasan pelanggan atau sistem
manajemen mutu tidak berjalan, maka tindakan
koreksi diberi waktu maksimal 1 (satu) bulan untuk
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melakukan perbaikan
2) Minor apabila terdapat inkonsistensi dalam

menerapkan sistem manajemen mutu maka diberi
waktu 2 (dua) bulan untuk melakukan perbaikan

4. Jumlah contoh 1) PPC membuat Rencana Pengambilan Contoh.
2) Contoh uji dilengkapi dengan Berita Acara

Pengambilan Contoh dan Label Contoh. Contoh
diambil di aliran produksi

3) Contoh yang diambil dapat berasal dari lini produksi
untuk sertifikasi awal dan resertifikasi

4) Pengambilan contoh diambil secara acak
5) Jumlah contoh yang diambil untuk pengujian sesuai

dengan Peraturan Direktorat Jenderal Basis Industri
Manufaktur (BIM) Nomor : 05/BIM/PER/1/2015
(Lampiran Petunjuk Teknis (Juknis) Pelaksanaan
Pemberlakuan dan Pengawasan Penerapan Standar
Nasional Indonesia (SNI) Kabel Secara Wajib, Bab V
– Tatacara Pengambilan Contoh dan Pengujian.

Contoh diambil secara acak, terdiri dari :

a. SNI IEC 60502-2-2009 contoh uji diambil
sebanyak 1 (satu) buah contoh uji yang mewakili
semua ukuran, dengan ketentuan pabrikan
menyiapkan contoh uji sejumlah 35 (tiga puluh
lima) meter atau 1 (satu) rol yang diambil di akhir
aliran produksi,

b. Ukuran luas penampang terbesar yang akan
dicantumkan dalam sertifikat berdasarkan contoh
uji, harus dilihat berdasarkan kemampuan mesin
yang ada,

c. Contoh uji yang diambil harus dimasukkan
kedalam kemasan/drum yang melindungi dari
kerusakan mekanis dan fisik serta diberi label.

5 Laporan hasil uji Mencantumkan hasil uji sesuai parameter uji SNI.

III. EVALUASI DAN
KEPUTUSAN

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

1) Tim panel terdiri dari personel yang menguasai
produk kabel, pengambilan contoh produk tersebut
dan memahami sistem manajemen mutu

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

2. Keputusan Sertifikasi Sesuai prosedur LSPro
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IV. SERTIFIKAT DAN
LISENSI

1) Setelah dilakukan penerbitan SPPT-SNI, LSPro
harus melakukan pelaporan secara tertulis kepada
Kepala Badan Pengkajian Kebijakan, Iklim dan Mutu
Industri dan Direktur Jenderal Pembina Industri serta
menyampaikan kepada perusahaan pemohon

2) Masa berlaku SPPT-SNI untuk tipe 5 adalah 4
(empat) tahun

3) SPPT-SNI Kabel Insulasi Terekstrusi (SNI IEC
60502-2:2009) mencantumkan informasi paling
sedikit:
a. Nama dan alamat produsen
b. Penanggung jawab produsen
c. Merk dagang
d. Nomor dan Judul SNI
e. Jenis kabel, jumlah inti, luas penampang, dan

Tegangan pengenal
f. Nama dan alamat perusahaan importir untuk

produsen di luar negeri; dan
g. Masa berlaku SPPT SNI

4) Dalam 1 (satu) SPPT-SNI hanya dicantumkan 1
(satu) perusahaan perwakilan/perusahaan importer

5) Surat Perjanjian Tanggung Jawab Lisensi Pengguna
Tanda SNI antara LSPro dengan perusahaan atau
perwakilan di Indonesia dan/atau perubahannya.
Apabila produk berasal dari impor wajib
mencamtukan nama penanggung jawab.

6) Penandaaan SNI dilakukan pada kemasan produk
sesuai ketentuan dan Tata Cara Penggunaan Tanda
Kesesuaian

Setiap produk kabel, wajib diberikan penandaan dengan
cara di printing atau diembos, seperti yang tercantum
pada Peraturan Direktorat Jenderal Basis Industri
Manufaktur (BIM) Nomor : 05/BIM/PER/1/2015 (Lampiran
Petunjuk Teknis (Juknis) Pelaksanaan Pemberlakuan dan
Pengawasan Penerapan Standar Nasional Indonesia
(SNI) Kabel Secara Wajib, BAB VI – Penandaan).

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.
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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 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. SURVAILEN

1 Audit Lapangan : Sesuai prosedur LSPro

- Tim Auditor Salah seorang dari tim auditor mempunyai pengalaman
audit di pabrik atau mempunyai latar belakang
pengetahuan produk Kabel Insulasi Terekstrusi.

Jika tidak ada auditor yang memiliki latar belakang yang
sesuai, maka menggunakan tenaga ahli.

Yang melakukan audit pada titik kritis yang mempunyai
latar belakang produk Kabel Insulasi Terekstrusi.

2 Durasi audit Sesuai dengan prosedur LSPro

3 Kategori Ketidaksesuaian 1) Mayor apabila:
Berhubungan langsung dengan mutu produk dan
mengakibatkan ketidakpuasan pelanggan atau sistem
manajemen mutu tidak berjalan, maka tindakan
koreksi diberi waktu maksimal 1 (satu) bulan untuk
melakukan perbaikan

2) Minor apabila terdapat inkonsistensi dalam
menerapkan sistem manajemen mutu maka diberi
waktu 2 (dua) bulan untuk melakukan perbaikan
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4 Pengambilan contoh 1) PPC membuat Rencana Pengambilan Contoh.
2) Contoh uji dilengkapi dengan Berita Acara

Pengambilan Contoh dan Label Contoh. Contoh
diambil di aliran produksi, di gudang, atau di pasar

3) Contoh yang diambil dapat berasal dari lini produksi,
di gudang, atau di pasar

4) Pengambilan contoh diambil secara acak
5) Jumlah contoh yang diambil untuk pengujian sesuai

dengan Peraturan Direktorat Jenderal Basis Industri
Manufaktur (BIM) Nomor : 05/BIM/PER/1/2015
(Lampiran Petunjuk Teknis (Juknis) Pelaksanaan
Pemberlakuan dan Pengawasan Penerapan Standar
Nasional Indonesia (SNI) Kabel Secara Wajib, Bab V
– Tatacara Pengambilan Contoh dan Pengujian

Contoh diambil secara acak, terdiri dari :

a. SNI IEC 60502-2-2009 contoh uji diambil sebanyak 1
(satu) buah contoh uji yang mewakili semua ukuran,
dengan ketentuan pabrikan menyiapkan contoh uji
sejumlah 35 (tiga puluh lima) meter atau 1 (satu) rol
yang diambil di akhir aliran produksi,

b. Ukuran luas penampang terbesar yang akan
dicantumkan dalam sertifikat berdasarkan contoh uji,
harus dilihat berdasarkan kemampuan mesin yang
ada,

c. Contoh uji yang diambil harus dimasukkan kedalam
kemasan/drum yang melindungi dari kerusakan
mekanis dan fisik serta diberi label.

5 Tinjauan terhadap laporan/
BA Tinjauan terhadap
laporan/ BA pengambilan
contoh dan laporan hasil uji
serta hasil audit/perbaikannya
dilakukan oleh tim panel
sertifikasi

1) Tim panel terdiri dari personel yang menguasai
produk kabel, pengambilan contoh produk
tersebut dan memahami sistem manajemen mutu

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

6 Keputusan Survailen melalui
rapat Panel Tinjauan SPPT-
SNI

Sesuai prosedur LSPro


