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NO FUNGSI PENILAIAN KESESUAIAN PERSYARATAN

I. SELEKSI

1. Permohonan Permohonan SPPT SNI Lampu Swa-Balast
diajukan ke LSPro PT Integrita Global
Sertifikat disertai dengan 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,

 Copy ijin usaha industri atau yang sejenis
untuk produsen 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).

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

 Copy panduan mutu produsen
 Copy sertifikat ISO 9001 produsen
 Gambar desain produk

Produsen lampu Swa-Balast adalah industri
yang sekurang kurangnya melakukan kegiatan
perakitan komponen serta yang minimal memiliki
alat uji untuk momen puntir, alat ukur
karakteristik listrik (daya, tegangan, frekuensi),
mesing aging dan penerapan sisitem
manajemen mutu

2. Tipe sertifikasi Sistem 5

3. Sistem manajemen mutu yang diterapkan ISO 9001 : 2015 atau sistem mutu lainnya
yang relevan

4 Perusahaan yang memiliki lebih dari 1
lokasi pabrik.

Perusahaan tersebut wajib menyatakan
bahwa semua pabrik lampu Swa-Balast
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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5 Petugas pengambil contoh Personil yang telah mendapat pelatihan
PPC yang ditugaskan oleh LSPro dan
mengerti terhadap produk

6. Cara pengambilan contoh Metode pengambilan contoh mengacu
pada Petunjuk Teknis Dirjen UIBTT no
17/PER/IUBTT/5/2013 tentang SNI Wajib
Lampu Swaballast untuk Pencahayaan
Umum .

Pengambilan contoh dilakukan pada akhir
aliran produksi atau gudang secara acak.

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 untuk LSPro, Produsen dan
PPC.

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.

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

7. Jumlah contoh Dilakukan secara acak sebanyak 26 buah
dengan perincian : 16 buah untuk
pengujian dan 10 buah untuk arsip
pengujian, yang mewakili setiap kelompok
berdasarkan kesamaan desain dan
pengelompokan daya (watt)  yaitu:

 Kurang dari atau sama dengan 11
watt

 Antara 12-18 watt

 Lebih besar dari 18 watt sampai
dengan 35 watt

 Lebih besar dari 35 watt sampai
dengan 60 watt

8. Cara pengujian Cara pengujian mengacu pada standar
SNI 04-6504-2001 butir 5.
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9. Laboratorium uji yang digunakan  Lab uji yang telah terakreditasi KAN dan
ditunjuk oleh Menteri Perindustrian

 Lab uji di luar negeri yang telah
diakreditasi oleh lembaga akreditasi
negara asalnya yang memiliki perjanjian
saling pengakuan dengan 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 : Audit dilaksanakan sesuai prosedur LSPro

 Tim Auditor Salah seorang dari tim auditor mempunyai
pengalaman audit di pabrik atau
mempunyai latar belakang pengetahuan
lampu Swa-Balast.

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 lampu
Swa-Balast .

 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

Semua elemen yang disyaratkan ISO 9001
: 2015

 Proses kritis yang harus diperhatikan  Syarat konstruksi

 Mampu tukar

 Perlindungan terhadap kejut listrik

 Resistens isolasi  dan kuat listrik
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setelah perlakuan kelembapan

 Resistans isolasi

 Kekuatan listrik

 Kekuatan mekanik

 Kenaikan suhu kaki-lampu

 Ketahanan terhadap panas

 Ketahanan terhadap api dan
percikan api

 Kondisi lampu saat mengalami
gangguan

 Bahan baku Suatu unit yang tidak dapat dipisahkan
tanpa merusak secara permanen,
dilengkapi dengan kaki lampu dan yang
digabungkan dengan sumber cahaya dan
elemen tambahan yang diperlukan untuk
penyalaan dan kestabilan sumber cahaya.

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 akhir
aliran produksi atau gudang.

Metode pengambilan contoh mengacu
pada SNI 04-6504-2001 dan Petunjuk
Teknis no 17/PER/IUBTT/5/2013 tentang
SNI Wajib Lampu Swaballast untuk
Pencahayaan Umum

Jumlah contoh:

Dilakukan secara acak sebanyak 26 buah
dengan perincian : 16 buah untuk
pengujian dan 10 buah untuk arsip
pengujian, yang mewakili setiap kelompok
berdasarkan kesamaan desain dan
pengelompokan daya (watt)  yaitu:
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 Kurang dari atau sama dengan  11
watt

 Antara 12-18 watt

 Lebih besar dari 18 watt sampai
dengan 35 watt

 Lebih besar dari 35 watt sampai
dengan 60 watt

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 untuk LSPro, Produsen dan
PPC.

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.

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

5. Pengujian contoh uji Syarat lulus uji,  jumlah benda uji dan
metoda uji sesuai dengan SNI 04-6504-
2001 dan mengacu pada Petunjuk Teknis
SNI Wajib Lampu Swaballast untuk
Pencahayaan Umum no
17/PER/IUBTT/5/2013.

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

6. Laporan hasil uji Laporan hasil uji harus mencantumkan
kesesuaian dan ketidaksesuaian dalam
pemenuhan persyaratan SNI 04-6504-2001

III. EVALUASI DAN KEPUTUSAN

1. Tinjauan terhadap laporan/ BA  Tim panel terdiri dari personel yang



PT INTEGRITA GLOBAL SERTIFIKAT

SKEMA SERTIFIKASI
LAMPU SWA-BALLAST UNTUK PENCAHAYAAN UMUM-

PERYARATAN KESELAMATAN
(SNI 04-6504-2001)

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

6 dari 9 DP.711/IGS

pengambilan contoh dan laporan hasil uji
serta hasil audit/perbaikannya dilakukan
oleh tim panel sertifikasi

menguasai produk Lampu Swa-Balast,
pengambilan contoh produk tersebut
dan memahami sistem manajemen
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 Penerbitan sertifikat produk (SPPT SNI)
dilakukan dalam kurun waktu 5 (lima) hari
kerja setelah persyaratan termasuk
SHU/LHU diterima dengan lengkap dan
benar.

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

a) Nama dan alamat perusahaan,
b) Nama dan Alamat pabrik,
c) Nama penanggung jawab,
d) Nama dan alamat importir/

perwakilan,
e) Nomor dan judul SNI,
f) Tipe/jenis produk,
g) Kelas dan ukuran yang memenuhi

prasyarat SNI
h) Logo dan Merek.

Masa berlaku 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.

V. SURVEILAN

2. Audit Lapangan : Sesuai prosedur LSPro

 Tim Auditor Salah seorang dari tim auditor mempunyai
pengalaman audit di pabrik atau
mempunyai latar belakang pengetahuan
produk Lampu Swa-Balast.

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 Lampu
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Swa-Balast

 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 mempertimbang -
kan hasil audit sebelumnya

 Proses kritis yang harus diperhatikan  Syarat konstruksi

 Mampu tukar

 Perlindungan terhadap kejut listrik

 Resistens isolasi  dan kuat listrik
setelah perlakuan kelembapan

 Resistans isolasi

 Kekuatan listrik

 Kekuatan mekanik

 Kenaikan suhu kaki-lampu

 Ketahanan terhadap panas

 Ketahanan terhadap api dan
percikan api

 Kondisi lampu saat mengalami
gangguan

 Bahan baku Suatu unit yang tidak dapat dipisahkan
tanpa merusak secara permanen,
dilengkapi dengan kaki lampu dan yang
digabungkan dengan sumber cahaya dan
elemen tambahan yang diperlukan untuk
penyalaan dan kestabilan sumber cahaya.

2. Pengambilan contoh Metode pengambilan contoh mengacu
pada Petunjuk Teknis Dirjen UIBTT no
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17/PER/IUBTT/5/2013 tentang SNI Wajib
Lampu Swaballast untuk Pencahayaan
Umum .

Pengambilan contoh dilakukan pada akhir
aliran produksi dan di pasar.
Di pasar melalui pembelian pada sebaran
wilayah yang telah ditetapkan sebanyak 20
(dua pulu) buah untuk setiap merek dan
kelompok produk.
Di produksi pabrik diambil sebanyak 6 buah
setiap merek dan kelompok produk ,
khusus untuk pengujian fault condition.

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 untuk LSPro, Produsen dan
PPC.
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.
Dokumentasi pengambilan contoh
mencakup surat tugas, rencana
pengambilan contoh, BAPC dan label
contoh uji.

3. Pengujian Contoh Syarat lulus uji,  jumlah benda uji dan
metoda uji sesuai dengan SNI 04-6504-
2001 dan mengacu pada Petunjuk Teknis
Dirjen UIBTT no 17/PER/IUBTT/5/2013
tentang SNI Wajib Lampu Swa-Balast
untuk Pencahayaan Umum.

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


