
,@""? Kementerian
Perindustrian

SKEMA SERTIFIKASI

PUPUK FOSTAT ALAM UNTUK PIRTANIAN
sN I 02-3776-2005

[SPro BIP-A

BARISTAND INDUSTRI PAUMBANG

Jalan Perindustrian ll No. 12 KM 9 Sukarami Palembang, 30152



SKEMA SERTIFIKASI

PUPUK FOSFAT ALAM UNTUK

PERTANIAN

DAFTAR SALINAN

No. Dokumen
No. ierbitan/Rev
TanggalTerbit
Bagian

: 07.05.oo.29
: VlRev.o3
:4 November2olg

Halaman r dari r

DistribusiNo.
Salinan

Dokumen
Nama Jabatan

Tanggal
Dterima

Stahls
Dokumen

01 Svamdian Ketua LSPro 05-l l -2019

02 Eli Yulita Kepala Seksi SS

03 N{irza Firdiyah
Astari

Koordinator
Pelaksanaan
Pengujian Produk

05-1 I -2019

0.i Koor&ntor
Operasiural
Sertihkasi Produk

05-11-2019

Oktavia ,{ndayani Koordrnator Sistem
N{anajemen Muhr

05-1 1-2019

DOKLIT4EN ASLI DISIMPAN OLEH W.{KIL MANAJEI\,{EN

05

I

I

I Eni F.fendri

I
Tanda

fgngul

0s-r t-zoi s

J

I
I



SKEMA SERTIFIKASI
No. Dokumen
t,lo. Terbitan/Rev
TanggalTerbit
Bagian

: 07.05.oo.29
:V/KeV.ol
:4 November 2019

:B

Halaman r dari r

PUPUK FOSFAT ALAM UNTUK
PERTANIAN

AMANDEMEN

NO
BAGIANI

HALAMAN ISI PERUBAHAN
NOI\4OR

TERBITAN/
REVISI

TANGGAL
REVISI

1 Pendahuluan,

lsi

Pendahuiuan

. Penambahan pada regulasi
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SKEMA SERTIFiKASi

PUPUK FOSFAT ALAM UNTUK
PERTANIAN

PENDAHULUAN Halaman l. dari 2

I. TUJUAN

tl RUANG LINGKUP
2-1, skema sertifikasi ini mengatur kegiatan sertifikasi dalam pemberian sertifikat produk

Penggunaan Tanda sNr (sppr-sNr) pupuk Fosfat Aram untuk pertanian meriputi,
seleksi, determinasi, tinjauan, pengambilan keputusan, lisensi, dan surveilen.

z.z. Produk yang mendapatkan sppr sNi berciasarkan skema sertiiikasi ini, yaitu pupuk
Pupuk Fosfat Alam untuk pertanian yang digunakan sebagai nutrisi tanaman

ilt. ACUAN NORMATIF

3.r. SNI ISO/lEC 1706S:2012

3.z.StandarProduky'angdiacu SNI o23776-zoo5, pupuk Fosfat AIam urtuk pertanian
3.3. Regulasi Teknis yang diacu

a. Peraturan Dlrektur Jenderal lndustri Agro Nomor ++llAKlpERlglzoog tentang
Petunjuk Teknis Pelaksanaan pemberlakuan dan pengawasan penerapan Standar
Nasional lndonesia (SNl)Pupuk secara wajib.

z- Pemturan Menteri Peindustrian Nomor j7/M-tND/pERb/2oao tentang perubahan

Atas Peraturan Menteri peindustian Nomor zg/MIND/pENz/zoog tentang
Pemberlakuan Standar Nasional lndonesia (SNl) pupuk SecaraWajib

3. Peraturan Menteri Pertanian Republik lndonesia Nomor

36/P E R ME NTAN/SR/ao/2o27 tentang pendaftaran pupu k AN -Organ ik

4. Peraturan Mentei Perindustrian Rl No. B6/M-tND/pENg/zoog tentang Standar
Nasion al I ndonesia Bidang t ndustri

5. Peraturan Menteri Peindustian No permenperind No.26/M-lND/pER/2o73,
Pernberlakuan Standar Nasional lndonesia (SNt) pupuk Anorganik Tunggal Secara
Wajib.

6. Peraturan Menteri Perindustrian No rc6/M-lND/pER/ttJzot5, perubahan Atas
Peraturan Menteri Perindustrian Nomor z6/M-f ND/pER/t /zozj Tentang
Pemberlakuan Standar Nasional lndonesia pupuk Anorganik T un ggal Secara Wajib.

7. Peraturan Menteri Peindustrian Nomor qlM-lND/pER/l/zotg tentang perubohan

atas Peraturan Menteri Peindustrian Nomor 6g/M-lND/pER/g/zo7S tentang
Penggunaan Kantong Satu Merek Untuk pupuk Bersubsldi

8. Peraturan Kepala BSN No. 2 Tahun 2oa7 tentang Tata Cara penggunaan Tanda
SNI dan Tanda Kesesuaian Berbasis SN!

ACUAN
PM-LSPro 07

tv.

@-
No. TerbitanlRev : VTRev.ol
Tanggal Terbit :4 November 2019
Bagian :D

Skema sertifikasi ini sebagai pedoman dalam melaksanakan kegiatan sertifikasi produk
komoditi Pupuk Fosfat AIam untuk pertanian di Lembaga sertifikasi produk BrpA
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2 dati 2

V. DEFINISI

5.2.

5.1. Pupuk adalah material yang ditambahkan pada media tanam atau tanaman untuk
mencukupi kebutuhan hara yang diperlukan tanaman sehingga mampu berproduksi
dengan baik.

Pupuk fosfat alam untuk pertanian adalah bahan baku galian yang sebagian besar
mengandung mineral kalsium fosfat berasal dari batuan yang diproses menjadi bubuk
(powcier) yang dipergunakan secara iangsung dalam pertanian dan dalam iplikasinya
bias dimodifikasi dalam bentuk bubuk, butiran, dan gelintiran.

Halamanl
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Halaman 1 dari 12

. Copy Akte pq)dirian perusahaan

. Copy izin usaha irdustn atau sejenisnya

. NPWP

. Batasan dan ketenfuan izin usaha industry

. Seftifikat ilerk atau pendaftaran atas merk dari
Kementerian terkait

. API

. Bill of Lading
o Commercial lnvace

Perusahaan
. Copy Akte pendirian perusahaan (sejenisnya)/

a\^^\, ;-in::-atr- in,{r F+,i /-^i^ni-n..,-\wyy :zll I \osJsr iisi iy<r,/

. Copy sertifikat atau tanda daftar merek terdaftar
di lndonesia

lmportir
. API
. MOU Pabrik mencantumkan merek

Mengacu kepada
regulasi teknis
pada
Pendahuluan
Skema ini

1

FUNGSI
PENILAIAN

KESESUAIAN
NO KETERANGAN

2 4
I

h4erEacu kepada
regulasi teknis
pada
Pendahuluan
Skema ini
Dan Prosdur
yang berlaku

BIPA melalui surat tertulis dengan melengkapi
persyaratan sertifikasi sesuai dengan Formulir
beberapa dokumen terkait yaitu .

''l . Surat Permohonan SPPT SNI pada F-BlpA
07 01.00 01 .

2. Formulir daftar lsian penjelasan tentang
perusahaan diuraikan pada F-BlpA 07.01.00.02.

3. Pernyataan Kesesuaian dengan mengisr formulir
F-BiPA 07 01 00 03.

4. Dokumen lainnya sesuai dengan prosdur yang
dttetapkan

Permohonan d itujukan langsung ke Ketua Lspro

1BT
Dalam N

Luar N. m r

i
SELEKSI
,. Permohona n

n PSku11g4gCe]

PERSYARATAN

. Copy Akte peMirian perusahaan
o Copy izin usaha industri atau sejenisnya
o NPWP
t Batasan dan ketentuan izin usaha industry
. Seiifikat lllerk atau perdafiaran atas merk dari

Ketn enterian tqkait
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2 dari 12

PUPUK FOSFAT ALAM UNTUK

PERTANIAN

ISISKEMA

. Copy sertifikat atau tanda daftar merek
o NPWP \

c. Dokumen
Sistem Mutu

copy Pedoman Mutu (Level l), diterjemahkan
dalam Bahasa lndonesia atau Bahasa lnggris
Foto

2 Sistem Manajemen
M r.rtu yang
diterapkan

1.2015 atau sistem manajemen
mutu lainnya yang relevan dapat dibuKikan
dengan :

1. Surat pernyataan kesesuaian penerapan SMM
2 Sertifikat SMM dari LSSM

Sertifikasi /SO 900
Mengacu kepada
re-galasi teknis
pada
Pqtdahuluan
Skema ini

Waktu Asesmen
termasuk
organisasi memiliki
lebih dari 1 lokasi

brik

Dilakukan disemua lokasi produksi dan sesuai
dengan aturan yang ada pada LSPro BlpA.
Mengacu kepada IAF-MD untuk Ql\ils audff
duration

IAF-Ma ndatory
Document

Petugas
Pengambil Contoh

yatv ditunjuk oleh LSPro BIPA teregister
Pro

Memahami cara pengambilan contoh untuk
padatan sesuai SNI 19-0428-1998, petunjuk
pengambilan contoh padatan untuk komoditi
Pupuk Fosfat Alam untuk Pertantan.
Memahami cara pengambilan contoh sesual
dengan SNI O2-3776-2Offi untuk komoditi
Pupuk Fosfat Alam untuk Pertanian.

Prc
di LS

Cara Pengambilan
Contoh dan
Jumlah Contoh Uji

untuk masing-masirg tipe
sesual derryan yang diajukan dalam proses
sertifikasi. Contoh diambil dari aliran prduksi
atau gLtdang prduksi.
S/V/ 19042&1998. Pdunluk pengambitan
Contoh Padatan

a

b

Contoh diambil

Type 1 B

Pergambilan contoh dilakukan di aliran produksi
dan/atau gudang secara acak setiap 6 (enan)
bulan.
a. Contolt yang diambil dalam kemasan

tergantung jumlah keseluruhan kenasr,n
tergantung jumlah keeluruhan kemasn baik
kemaan besar atau kernasan kecil (dilihat
p&atabel)

Contoh pimer diambil dari timbunan dicampur
(homqan) dan diratakan kemudian dibagi

b

C- ian. Ambil dua ian dari sudut

Prduksi dalam nqei

etn

l

1
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Halaman
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d

3 dari rz

yang brebratgan. dicampur dan dintakan
kemudian dibqi empat bagian begitu
seterusnya sanpai diryoldl bobot corrtoh
yatv diinginkan.

Contoh yang diambil di line prduksi (sebelum
dikemas) contoh diambil dengan rentarv
waldu teftentu, diambil dan dikumpulkan.
Contoh dicampur dan diratakan kemudian
ciibagi menjadi empat bqian. Anbil dm
bqian dari sudrLt yang berseberangan,
dicampur dan diratakan kemudian dibagi
menjadi empat bagian. Ambil dua bagian dari
sudut yang bers*erangan, dicampur dan
diratakan kemLtdian dibagi empat bagian
begltu seferusn ya sampai diperoleh bobot
yang diinginkan.

e Jumlah contoh diambil sesuai
Perryambilan contolt

deryan lK

f. Contotl masing-masing di4anas, disqjel stik6
dan diberi label contdl uji

lmpor.
a. Penganbilan contoh dilakukan setiap kali

kedatang an kapal dipelabuhan botrykar

b. Contoh primer diambil dari b#rapa kemafin
tergantung jumlah keeluruhan kemaan baik
kema*n bear atau kemas€,n kecil

c. Jumlah contoh diambil sesuai detvan lK
Pdvambilan contdl

d Contolt yatg dianbil terdin dan 2 (dm) pakd
contoh (1 paket contoh untuk di4irim olell
peruehaan ke laboratorium penguji dan 1

paket cotltoh ditinggal sebagal arsip
peruahaan).

e. Contoh masing-masing dikemas, disqel stiker
dan diberi label uji contoh

Type 5

Sesuai lK A7 .U U Tata Cara Pengambilan Contoh
o Sesuai dengan rencana Pengambilan Contoh
r Contoh yang diambil terdiri dari 2 (dua) pa ket

contoh (1 paket contoh untuk dikirim oleh
perusahaan ke laboratorium penguji dan 1

paket contoh ditinggal sebagai arsip
perusahaan).

tKaT u al

l
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4 dari 72.

(Sesuai dengan peraturan yang terdapat dalam
skema ini

a. Pergambilan contoh dilakukan pada line
prduksi atau GLdang atau

b. Apabila pnohotl adalah impotti maka contoh
diambil di kapaUgudarE penyim paran

c. Pengambilan contoh dilakukan se ai dengan
jenis prduk. pada saat pengambilan cotltoh
PK dilarykapi dengan :

- Beflta Acara Pergambtlan cdltoh
- Label contdl
- Rencana petgambilan contoh ya,U

diketahui oleh Kardinator Pengujian
Prduk

8

Cara Pengulian

1B

Pengulian Contoll

3

Telah memiliki
MoU antara
LSPro dengan
Lab. ujr SNI
terkait, agar
pengawasan
produk dapat
dijamin
kelangsungannya

a. Sesuai oengan prosedur pada laboratorium
dan SNI terkait yaitu SNI 02-3776-2005. Cara
Uji Pupuk FosJat Alam untuk Pertanian atau
revisinya atau

b. Metode larn yang sudah di validasildiveriftkasi
oleh laboratorium

Laboratorium Uji lndepeden Subkontrak :

r. Lab. Uji terakeditasi KAN dengan ruang lingkup
mencakup semua parameter sesuai SNI terkait
produk.

z. Lab. UJr yang ditunjuk oleh Kementerian
Perindustrian dengan ruang lingkup mencakup
semua parameter sesuai SNI produk terkait,
dengan dilakukan penyaksian oleh LSPro BIPA.

DETERMINASI

Laboratorium Uji
yang digunakan

Pelaksanaan
Pengambilan
Contol)

a. Untuk mengetahui kesesuaian terhadap syarat
mutu sesuai dengan SNI 02-377d2005, Pupuk
Fo{at Alan untuk Pqtanian

b. Meto&, jumlah contoh dan syarat lulus uji
sesuai dengan SNI konditi terkait.
Jika ada parameter yarg tidak memenuhi
syarat, maka dilakukan pengujian ulang
tdhadap arsip contoh yang ada

2

a. Mencantumkan keesuaian dan ketidakesua,an
dalam pemenuhan S/V/ terkait dan
mencantum Ran merek prduk

b. Mencantumkan pqsyaratan mutu SNI dan hasil
uji

Laryan Hasil Uji

L

I

IIlllllt
lill

ffi

T

T

L
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PUPUK FOSFAT ALAM UNTUK
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ISISKEMA

n

Dilakukan Audit Kecukupan sesuai
LSPro formuiir F-BIPA 07.01.03.02

No. Dokumen
tlo. Terbitan/Rev
Tanggal Terbit
Bagian

Halaman

F-BIPA o7.o5. oo 14

VlRev.ol

4 November zorg
E

5 dari 12

Dokumen

Audit La n
a. Tim Auditor

b. Area yang
diaudit

a. Sesuai dengan Dokumen Prosedur nomor 07.01
Pelaksanaan Sertif l<asi.

b. Teregistrasi dr LSPro BIPA.
c. Tim auditor harus memastikan rencana audit

(audit plan) dan pengambilan contoh (sanplittg
plan)

d. Minimal 1 (satu) orang dari tim kesesuaian
memiliki pengetahuan proses produksi pupuk
Fosfat Alam untuk Pertanian

e. Memahami, pernah mengikuti pelatthan/magang
bidang mutu produk atau bidang keteknisan
apabila ditugaskan bidang produksi

Audit Kesesuaian yang dilakukan di Luar Negeri
Harus didampingi oleh Penerjemah

a. Audit kesesuaian proses produksi dilakukan
terhadap seluruh elemen dari SNI ISO
9001 :20'15 atau sistem manajemen mutu lain
yang diakui untuk perusahaan yang belum
memperoleh serttfikasi SM M.

b. Bagi perusahaan yang telah memperoleh
sertifikasi SMM yang telah diakreditasi oleh
KAN atau lembaga akreditasi SMM yang telah
MRA dengan KAN, audit kesesuaian dilakukan
pada titik kritis.

c. Audit kesesuaian proes produksi mulai dari
tahapan proses dari bahan baku hingga produk
akhir termasuk pengendalian mutu

d. Verifikast terhadap suplier meliputi CoA dari
produk bahan baku yang digunakan.

e. Veriflkasi hasil uji laboratorium dari hasil
produksi, yang diuji secara periodik untuk
analisa komposisi kimia maupun kadar airnya.

f. Jika telah memiliki sertifikat Sistem Manajemen
Mutu /SO 9OO1 .2O15 minimal yang diaudit:

g. Bagian Manajemen Sistem Dokumentasi,
Bagian Produksi Sistem Produksi,
Laboratorium, Bagian Gudang Stok dan
Penyimpan (tercantum pada audit plan).
Jika tidak memiliki sertifikat sistem mana.iemen
mutu yang diaudit seluruh bagian perusahaan
(tercantum pada Audit plan)

F-BIPA
07.01 03 02

Mengacu kepada
regulasi teknis
pada
Pendahuluan
Skema ini

Audit Kecukupan
(Tahap 1)

5
I

Typenl
_12l

I

I

I

_1
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F-BIPA 07.05.oo.14

VlRev.03

4 November 2019
E

Halaman 6 dari r:

h. Titik kritis yang
perlu
diperhatikan

a. Baha n bakur Penanganan Bahan Baku meliputi
seleksa terhadap suplier bahan formula
pembuatian pupuk meliputi verifikasi CoA
(Certif icate of Anal y s i s). Mela kukan pengeceka n
pada rekaman pengujian bahan baku yang
digunakan.
Formulasi dan Granulasi Memastikan formula
yang ditambahkan sesuai dengan kualitas SNI
dan penggunaan alat (mixer dan oven) yang
terpasang sesuai dengan kondisi bahan baku
sehingga tidak mempengaruhi kualitas produk
a kh ir.

Packing/labeling: Memastikan bahwa
pencantuman batch number, komposisi, nama
alamat produsen dan importir, logo/lambang
perusahaan, isi berat bersih, kadar PzOs,
tulisan: "jangan dtgancu" telah sesuai dengan
yang ditetapkan. Penggunaan bahan packing
tidak mempengaruhi kualitas Voduk. prduk
dikemas dalam wdh teftLtup rapat tidak
dipengaruhi dan mempetparuhi kualitas prduk.
Laboratorium: Pabrikan harus melakukan
pengujian parameter wajib meliputi, Kadar air
dan kadar unsur hara fosfor sebagai PuOs.
cemaran logam, kehalusan.

b

b

F-BIPA
07 01 03 04

a. Kategori
Ketidaksesuaian

a. Kategori major, apabila berhubungan langsung
dengan mutu produk dan mengakibatkan
ketidalpuasan pelanggan atau sistem
manajemen mutu tidak berlalan mal€ tindakan
koreksi diberi waktu maksimal 1 (satu) bulan

b. Kategori minor, apabila terdapat inkonsistensi
dalam menerapkan sistem manajemen mutu
malG diberi waKu 2 (dua) bulan

c. lmplementasi atas jalannya temuan sebagai
tindak koreksinya dapat diverifikasi pada
surveilen berikutnya.

b. Laporan Audit isian dalam laporan audit kesesuaian F-BIPA
07.O1.03.04 harus menjelaskan sec€lra flnci
gambaran daripada proses produksi Pupuk Fosfat
Alam untuk Pertanian di pabrik, meliputi aspek:
. Penerapan Sistem Manajemen Mutu
o Proses produksi
. Titik kritis dalam proses
o Konsistensi terhadap jaminan mutu

Peng

Pe mbilan
Pelaksanaan Pengambilan cordoh dilakukan pada line produksi

dan atau anudan ut(sesuaa den an enls
F-BIPA
0701 01.01
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Halaman 7 dari n

diproduksi pada saat audrt yang dilengkapi
dengan :

Berita Acara Pengambilan Contoh F-BlpA
07 a1 a1 a2.
Label Contoh F-BIPA 07.01.0'1 .03 dan rencana
pengambilan contoh yang diketahui oleh
Koordinator Sampling dan Pengujian Produk yang
menggunakan F-BIPA 07.01.01 0'1 .

a) Pada line produksi di Pabrik:
Contoh pupuk di ambil pada saat bahan
produk sedang bergerak melalui saluran dari
ruang produksi/aliran produksi ke gudang,
atau dari setiap lokasi pengambilan contoh
sesuai ketentuan yang berlaku.
- Dari beberapa karung terpillh (sebelum

dijahit) dari saluran aliran produksi, contoh
di cuplik kira bobotnya sama pada waKu
yang sama.

- Kemasan karung contoh di cuplik dari
bagian atas, tengah dan bawah
menggunakan probe siiincier masing-
masing lebih kurang 250 gram, atau dari
saluran aliran produksi yaitu contoh diambil
masing-masing lebih kurang 250 gram
dengan menggunakan sekop pada periode
waldu aliran produksi yang sama ke dalam
ka ntong/wada h plastik sehingga diperoleh
contoh + 10 kg.

- Contoh prime kemudian dituangkan diatas
permukaan lembar plastik, diaduk berkali-
kali (gunakan sekop) sampai merata
ca!'npurannya lalu ratakan permukaann'y'a.

- Lakukan pemisahan (quartering), dlambil
dua bagian diagonal yang berlawanan (l) 

,

dua bagian diagonal lainnya dipisahkan.
Contoh dari dua bagian diagonal
berlawanan (l) atau t 5 kg dilakukan
pengadukan berkali-kali, dan Iak!kan
pemisahan (quarteing) yang kedua
kalinya.Sehingga diperoleh contoh = 2 kg
dari dua bagian diagonal yang berlawanan
lalu dibagi dua bagian yang sama.

- Satu ka ntong untuk contoh laboratorium
uji dan satu kantong lainnya untuk arsip
uji laboratorium.

- Masing-masing kantong diberi label untuk
identitas contoh dan dibubuhi label
pengambllan contoh serta disegel.

- Buat berjta acara pengambilan

F-BIPA
07 01 01.02
F-BIPA
07.01 01 03

contoh/La oTan n ambilan contoh

-Tcontoh
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b) Pengambilan contoh dari lot berbentuk karung
dalam gudang.

Karung terpilih secara acak sesuai rencana
pengambilan contoh dikeluarkan dari populasi
digudang, kemudian buka lahitan benang pada
bahagian atas, dan buka segel plastik karung
kedua, contoh-contoh primer dicuplik dari masing-
masing karung + 250 gram untuk uji laboratorium
dan arsip contoh ke dalam karung plastiK setelah
terkumpul kira-kira 1O kg. lakukan quaftering
beberapa kali sampai diperoleh contoh
lafuatorium dan arsip contoh masing-masing 1 kg.
KemLdian dibri nomor identitas dan label contoh
serla d/sege/. Buat berita acata pryambilan
contah / laryan pdgamb,lan cd)toh.
c) Pengambilan contoh pupuk dari berbentuk

terkemas 50 kg dalam peti kemas.
- Amati dan catat identitas peti kemas.
- Tentukan junlah karung yang dikeluarkan

sebanyak akar pangkat dua dari populasi
karung dalam peti kemas.

- Pilih dan keluarkan karung secara acak
sesuai rencana pengambilan contoh dari
lapisan tumpukan karung.

- Dari jumlah kemasan terpilih amati dan catat
informasi label pada kemasan.

- Buka jahitan benang pada karung pertama,
lalu buka segel kantong kedua, contoh-
contoh primer dicuplik dari masing-masing
kemasan lebih kurang 1000 gram sehingga
diperoleh contoh kira-kira 10 kg. Lakukan
quartering untuk rnemperoleh contoh u;i
laboratorium dan arsip contoh ke dalam
kantong plastiK beri nomor identitas dan
label pengambilan contoh serta di segel

- Buat berita acara pengambrlan contoh /
laporan pengambilan contoh

5 Pengujian Cortoh
uji

a. Untuk mengetahui kesesuaian terhadap syarat
mutu sesuai dengan SN/ 02-3776-2005, Pupuk
Fos{at Alam untuk Pertanian

b. Metode, jumlah contoh dan syarat lulus uji
sesuai dengan SNI komoditi terkait.

c. Jika ada parameter yang tidak memenuhi
syarat, maka dilakukan pengujian ulang
terhadap arsip contoh yang ada.

Mencantumkan kesesuaian dan
ketidaksesuaian dalam pernenuhan SNI terkait

Laporan Hasil Uji a

dan mencantumkan merek duk

I

I

o.
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sil uji lafuatorium hanya metihat
hasil uji memenuhi atau tidak

1

memquhi syarat SN/ merugunkan form Evaluasi
Hasil Pengujian.
a. Jika ada satu atau lebih parameter yarv tidak

memqtuhi persyaratan SN/, maka atas
permintaan LSPro dilakukan uji ulang untuk
parameter tersebut terhdap arsip contolt uli
yatv disimpan oldl Pqusahaan

b. Jika prduk diproduksi datam negeri (tdonesia),
bila hasil tidak memenuhi persyaratan SNt, maka
alas LSPro mernbritahukan kepada peru*haan
untuk dilakukan pwambilan contoh utang

c. Untuk prduk impd, bila hastl uji terhadap arsip
contoll juga tidak memenuhi persyaratan SNl,
maka LSPro tidak menerbitkan SppT SNt untuk
produk yang newakili hasil uji te$ebut

d Untuk produk yang brdar, bila hasit uji
terhadap arsip contoh juga tidak memenuhi
persyaratan SNI maka Lspto tidak mererbitkan
SPPT SNI untuk prduk tersebut.

Hasil tinjauan merupakan rekomerdasi untuk
ptrg am bi I an ke put usan sert if i kas i.
Hasil uji labratqium dan aspk administrasi
ditinjau oleh KPP kemudian divalidasi oteh Kepata
Seksl Sfandardrs asi dan Seftifikasi
Jika sudah memenuhi syarat maka Kepala Seksi
Sfandardisasl dan Seftifikasi merekonendasikan
untuk dilanjutkan ke Rapat palitai

b. Mencantumkan
hasil uji

persyaratan mutu SNI dan

Tinjauan terhdap
Laryan Hasil Uji
dilakukan oleh
Koordinator
Pengujian Prduk

1 Tinjauan terhadap
laporan audit dan
Laporan Hasil UJi
dilakukan oleh
Koordrnator
Sampling dan
Pengujian Produk

- Jika ada satu atau lebih parameter yang tidak
memenuhi persyaratan SNl, maka atas
permintiaan LSPro dilakukan uji ulang untuk
parameter terseb'Jt terhadap contoh uji yang
ada di pabrik.

- Jika hasil uji terhadap arsip contoh pabrik tidak
memenuhi persyaratan SNl, maka Lspro
memberitahukan ke perusahaan untuk

koreksi maksimal 2 (dua)
meter terkait sebelum

melakukan tindakan
bulan untuk

a. Pada laporan Hasil Uji

: F-BIPA 07.05.oo.14
: V/Rev. oj
: 4 November 2019
:E
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I
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n pengambilan dan pengujian ulang
mua parameter sNl.

- Jika hasil uji ulang tidak memenuhi
persyaratan rnaka permohonan ciinyatakan
ditolak.

b. Pada Laporan Audit.
- Katqori major, apabila brhubungan tatgsung

dryan mutu prduk dan nengakibatkan
ketidakpuaan pelanggan atau srsfern
manajemen nutu tidak berjalan maka tindakan
koreksi diberi wal<tu maksimal 1 (satu) bulan

- Katqori minor, apabila terdapat inkonsistensi
dalam menerapkan sistem manajemen mutu
maka diberi wal<tu 2 (dua) bulan

- Jika hasil verjfikasi terhadap tjndak koreksi
diatas (jika sesuai dilakukan di pabrik) tidak
memenuhi persyaratan sistem manajemen
yang diacu maka LSpro melakukan audit
ulang untk lingkup ketidaksesuaian diatas.

- Jika hasil audit ulang tidak memenuhi
persyaratan sistem manajemen yang diacu,
maka permohonan ditolak.

Hasil tinjauan merupakan rekomendasr untuk
pengambila n keputusan sertif ikasi.
Hasil uji laboratorium dan aspek manajemen mutu
ditinjau oleh Koordinator Sampling dan pengujian
Produk kemudian divalidasi oteh Kepata -Seksi

Sta ndardisasi dan Sertifikasi
Jika sudah memenuhi syarat maka Kepala Seksi
Standardisasi dan Sertifikasi merekomendasikan
untuk dilanjutkan ke rapat penilai.

dilakuka
untuk se

KEPUTUSAN

PSM-LSPro
07.03

1

T 1B
Keputusan
Sertifrkasi melalui
Rapat Tim Penilai

araanJI Penundaan Dan Pencabutan Sertifikat pSM- 
]

I LSPro 07 03, Tim penrlai akan melakukan 
J

I evaluasi terhadap permohonan, hasil audit dan i

I hasil pengu,ian contoh produk pemohon. l

]b. Dilakukan oleh Trm penitai Lspro BlpA yang i

I memiliki kompetensi produk pupuk Fos.fat Alan Ir, untuk Pefianian serta independen terhadap 
]

. proses sertrfikasi. 
I

I c. Pembahasn pada rapat trm penitai terdiri dari 2 ]

bagian meliplrti . Mutu produk dan dokumen 
iI administrasi |egat. i

ld. Trm penilai terdrri dari personrl yang salah ]I satunya harus menglggqr-?roleg !e!_f!CI!L]
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5

produK menguasai aspek
perusahaan

legal dari suatu

a. Sesuai Prosedur Penerbitan, Pemeliharaan,Keputusan
Sertifikasi melalui
Rapat Tim Penilai

Penerbitan SPPT
SNI

Penundaan dan Pencabutan Sertifikat pSM_
LSPro 07.03, Tim penilai akan melakukan
evaluasi terhadap permohonan, hasil audit dan
hasil pengujian contoh produk pemohon.

b. Dilakukan oleh Tim penilai LSpro BlpA yang
memiliki kompetensi produk pupuk Fosfat Alam
untuk Pertanian serta independen terhadap
proses sertifikasi :

- Pembahasan pada rapat penilai terdiri dari 4
bagian meliputi : SMM ISO 9OO1:2O15. Mutu
Produk, Legal dan SMM Lspro BlpA Tim
Penilai terdiri personil yang menguasai sistem
manajemen mutu /SO 9001 2O15 menguasai
proses dan mutu produ( menguasai aspek
legal dari suatu perusahaan dan menguasai
SMM LSPTo,

- Tim Penilai ditetapkan Kepala Seksi
Standardisasi dan Sertifikasi dan disahkan
Ketua LSPro

c. Keputusan sertifikasi untuk kegiatan suryeilen
berupa dapat dipertahankan (dilanjutkan),
ditangguhkan, dicabut penggunaan SppT SNl.

1 Pro BIPA No. Dokumen F-BIPA
07.03.00.04 Sertifikat Produk pengguna Tanda
SNI Irpe 5 afau fipe 1 I

b. Penulisan data yang tercantum dalam SppT-SNl
sebagai berikut:
1) Nomor
2) Tipe Sertifikasi
3) Nama perusahaan
4) Alamat Perusahaan
5) Alamat Pabrik
6) Direksi/Penanggung Jawab
7) Perusahaan pemaklon/pengguna
8) lmportir
9) Alamat perusahaan pemaklon/pengguna
10) Penanggung Jawab perusahaan
1 1) pemaklon/pengguna
12) KomoditiiJenis, harus dinyatakan dengan

jelas termasuk dalam jenis pupuk
13)Tipe Produk, harus dinyatakan dengan jelas

enis kemasa

a Sesuai Format LS F-BIPA
07.03.00 04

T

Type
1l

I

I

LISENSI

,L

r
i

I

I

lL
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2 Pelaksanaan Audit
Surveilen

Area yang diaudit

1 4) Merek
15) Nomor SNI
16) Sistem Manajemen Mutu yang digunakan
17) Tanggal dikeiuaric n
18) Masa berlaku sertifikat

a Untuk type 'lb yaitu I
batch/lot/kapastas produksi selama 6
bulan dan untuk importir per shipment.

b. Untuk type 5 yaitu 4 Tahun

a. Sesuai Prosedur LSPro BIPA PSM-LSPro 07.O2
Prosedur Surverien dilaksanakan 1 (satu) tahun
sekali selama periode sertifikasi. Kegiatan
survailen pertama sampai ketiga dilaksanakan
sesuai aKivitas ll s/d lV (Determinasi, Tinjauan
dan Keputusan).

b. Sertifikasi ulang dilaksanakan sesuai aktivitas I

sampai V (Seleksi, Determinasi, Keputusan,
Lisensi).

c. Pengambilan sampel surveilen dan sertifikasi
ulang dilakukan di pabrik dar/atau di pasar.

Palembang, ri November :or9
Waki manajemen

No. Dokumen
No. TerbitanlRev
TanggalTerbit
Bagian

F-BIPA 07.05.oo.14

VlRev.o3

4 November 2019
E

Halaman 12 dari 12

2 Penandaan a.P rodusen yang telah memperoleh SPPT-SNI Mengacu kepada
regulasi teknis
pda
Pedahuluan
Skema ini

wajib membubuhkan tanda SNI pada setiap
kemasan dan/atau label sesuai Pertauran yang
berlaku

b. Tanda Sl.Jl juga dilengkap informasi nornor SNI
dan jenis Pupuk Fosfat Alam untuk Pertanian

c. Tanda SNI dibubuhkan pada tempat yang
mudah dibaca dan tidak mudah hilang.

d. Pada produk diberi keterangan. Batch produksi,
Merek, Spesifikasi Produk, Dimensl, Nama
Pabrik.

SURVAILEN
1 Audit Survailen PSr/ 07 02

PSM-LSPro
07 02

Auditor dapat mempertimbangkan area audit
berdasarkan hasil surveilen LSPro dan hasil audit
dari LSSM terakhir.
Audit dilakukan pada Line Produksi, Laboratorium,
Manajemen dan beberapa area larnnya (sesuai
dengan audit plan yang disusun).

Eli u lita

T
L

I

I

-l
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