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I. TUJUAN

l .

Skema Sertifikasi ini sebagai pedoman dalam melaksanakan kegiatan Sertifikasi produk
komoditi Pupuk TSP di Lembaga Sertifikasi Produk BIPA

RUANG LINGKUP
2.1. Skema sertifikasi ini mengatur kegiatan sertifikasi dalam pemberian Sertifikat produk

Penggunaan Tanda SNI (SPPT-SNl) Pupuk TSP meliputi, seleksi, determinasi, tinjauan,
pengambilan keputusan, lisensi, dan surveilen.

2.2. Produk yang mendapatkan SPPT SNI berdasarkan skema sertrfikasi ini, yaitu pupuk
TSP yang digunakan sebagai nutrisi tanaman.

ACUAN NORMATIF
j.1. SNI ISO/lEC r7o55::orz
1.2. Standar Produk yang diacu SNI 02-0086-2005 Pupuk TSP
j.1. Regulasi Teknis yang diacu

1 . Peraturan Dhektur Jenderal hrdustri Agro Nomor 14/I?J<,PEN912O09 tentang
Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberlakuan dan Pengawasan Penerapan Standar
Nasional Indonesia (SNI) Pupuk secara wajib.

2. Perahran ln{entei Perindustian Nomor 37A,1-IND/PEFL1/2010 tenlang Pentbah(m
Atas Peraturan Menteri Pein&*iot Nomor 19hl-IND/FEfu2/2009 tentang
Pemberlahtan Standar Nasional Intlonesia (SNI) Pupuk Secara Wajib

3. Peraturan tr{entei Pefianian Republik Indonesia Nomor
36/PEfuUIENTAN/SR 4 0/20 I 7 tentang P endajiarcn Pupuk AN-Organik

4. Peraturan Mentei Peindusticn RI No. 86A4-INDPEIL/9/20A9 tmtang Standar
Naional Indoneia Bidang Induslri

5. Peraturan Mentei Peindustian No Permenpeind No.26M-IND,IPER/2013,
Pemberlakuan Standar Nasional Indoneia (SNI) Pupuk Anorganik Tunggal Secara
Iltaiib.

6. Peraturan Menteri Pein&tstian No 106,44-IND:PENI l/2015, Pentbahan Atas
Peraturan Menteri Peindustian Nomor 26A,1-IND,PEfu/4/2013 Tentang
Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia Pupuk Anorganik Tunggal Secara llajib.

7. Peraturan lt4enlei Peindustian Nomor 17,4v{-IND/PEfu/3/2019 tentang Perubahan

otas Peraturan Mentei Peindwtian Nomor 69,4,1-IhD,ryER/8D015 tentang

Pmggunaan Kantong Satu A[erek Untuk Pupuk Ber.subsidi

8. Peraturan Kepala BSN No. 2 Tahun 2A17 tuntang Tata Cara Penggunaan Tanda

ShtI dot Tanda Kesesuaian Berbasis SNI

ACU AN
P I\4 -LS Pro 07

DEFINISI

5.r. Pupuk adalah material yang ditambahkan pada media tanam atau tanaman untuk

mencukupi kebutuhan hara yang diperlukan tanaman sehingga mampu berproduksi

dengan baik

.
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5.2. Pupuk TSP adalah pupuk tunggal yang berbentuk butiran padat yang komponen

utamanya berupa mono kalsium fosfat dengan rumus kimia Ca(H,PO.), mengandung

unsur hara fosfor.

5.1. Produsen Pupuk TSP adalah kegiatan pengolahan pupuk tunggal yang terdiri unsur

hara utama yaitu fosfor, dimana persyaratan komposisi sesuai dengan kualitas SNl.
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KESES TAIAN

PERSY.{P-ATAI\" KHTER{NGAN

1 7 J {
I SELEKSI
I a. Permohonan Permohonan ditujulian langsung ke Ketua LSPro BIPA

melalui surat tertulis dengan melengkapi persyaratan
sertitrkasi sesuai dengan Formulir beberapa dokumen
terkait yaitu :

1. Surat Permohonan SPPT SM pada F-BtrA
07.01.00 01

2. Formulir daftar isian penjelasan tentang perusahaan
druraikan pada F-BIPA 07.01.00.02.

3. Pemyataan Kesesuaian dengan mengisr formulir F-
BIPA 07.01.00.03.

4- Dohmen lainnya sesuai dengan prosedur ymg
ditet

l4engacu kepada

regulai teknis

pada Pendahuluan
Skema ini
Dan Prosedur yang

berlaku

b. Dokumen Legal lyq 1B L{engacu kepada

regulasi telnis
pada Pendahuluan

Skzma ini

Dalam Negei

Luor Negeri/mportir
. Copy Akte pendirian perusahaon

o Copy i:in usoho industri otau sejenisnyo

. NPWP

. Batason don ketentuon izin usoho industry

o Sertifikot Merk otau pendaftaron atos merk dori
Kementerion terkait

. API
t Bill of Loding
. Commercial lnvoice
Luar Negeri
Perusahaan
. Copy Alile pendirian perusahaan (sejenisnya)/ Copy

izin usaha rndustri (sej enisnya)

o Copy sertifikat atau tanda daftar merek terdaftar di
lndonesia

Importir
o API
r trdOU Pabrik mencantumkan merek

. Copy Akte pendirion perusohaan

. Copy i:in usaha industri atau sejenisnyo

I NPWP

o Batosan don ketentuan izin usoha industry
. Sertifikot Merk atou pendoftaron otas merk dori

Kementerion terkoit
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Sistem N{anajemen

Mutu yang

diterapkan

Petugas Pengambil

Contoh

r Dilakukan disemua lokasi produksi dan sesuai dengan

aturan yang ada pada LSPro BIPA.

o Mengacu kepada IAF-MD untuk QMS audit duration

Produksi dalam negeri:

Pengambilan contoh dilakukln di aliran pr o&tksi
don/atau gudotg secara acak setiap 6 (enam) bulan
o- Contoh yang dianbil dalam kemasan tergantunS

junlah keselmthan kemasan tergantung jumlah

keseluruhan kemasan baik kemasan besar atut
kemasan kzcil (dilihat pada tabel)

b. Contoh pimer diambil dai timbunan dicampur

(homogen) dot diraakan kemudian dibagi

c. empat bagian. Ambil dua bagian dai sudut yang

be re be rangan, dicampur dan dirotakan kemu<liot

dibagi empat bagian begitu seterusrya sampai

diperoleh bobot contoh yang diinginknt
d. Contoh yang diatnbil di line pro&tlcsi (sebelum

dikemas) contoh diambil dengan rentang wakfii

tertentu diunbil dan dikumpulkan Contoh

IAF-Mandatory
Document

Mengacu kepada

regulai teknis
pada Pendahuluan

Skema ini

Alengan kepada

regulasi teknis
pada Pendaluluan
Skema ini

KF]TER\NG.{I{No
F IiN(I,SI

PEMLA-LA.Ii
hESESIiALAIi

I 7 3 {
. Copy sertifikat atau tanda daftar merek

o NPWP

c. Dokumen Sistem

Mutu
Mengacu kepada

regulai teknis

pada Pendahuluan

Skzma ini

Sertifiliasi ISO 9001:2015 atau sistem manajemen mutu

lainnya yang relevan dapat dibuktikan dengan :

1 . Surat pemyataan kesesuaian penerapan SMM
2. Sertifikat SMM dari LSSlvl

3 Waktu Asesmen

termasuk organisasi

memilikr lebih dari 1

lokasi pabrik

PPC yang ditunjuk oleh LSPro BIPA dan teregister

di LSPro

Memahami cara pengambilan contoh rmtuk padatan

sesuai SNI 19-0428-i998
lr{emahami cara pengambilan contoh sesuai dengan

sNI 02-0086-2005
Mengaca kepada

regulai teknis
pada Pendahuluan

Skema ini

5 Cara Pengambilan

Contoh dan Jumlah

Contoh Uji

Type 1 B

l
emahkan I

l-
I

L
I

Foto copy Pedoman Mutu (Level f, diterj

dalam Bahasa lndonesia

t"t*i
dengan yang diajukan dalam proses semfkasi.
Contoh diambil dai aliran produksi atau gudang
produd.

b. SNI 19-0428-1998: Petunjuk Pengambilan Contoh
Padatan

-L
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FIJNGSI

PENILAIAtr\
KESES TAIA.N

PERS\'.\R,\'I"tN KETERANGAN

1 1 J {
dicunpw dan diratakan kemudian dibagi menjodi
empat bagiot Ambil dua bagian dai sudw yang

berseberanga4 dicampur dan diraakan kemudion

dibagi menjadi empat bagian. Ambil dua bagion
dai sudut yng berseberanta4 diconpur dan

dirdakan kzmudian dibagr empat bagian begitu
setetasnya sampoi diperoleh bobot yang

diinginkat
e. Jwnlah cmtdt dianibil sesuai denga IK

Pengambilan contolt

f. Contoh masing-mdng dikemas, disegel stiker dan

dibei label contoh uji

Impor:
a Pengambilan contoh dilakuk@1 setiap kali

ledabngot kapal dipelabuhan bongkar
b. Contoh pimer diambil dai beberapa kemasan

terganlung jurnlah keseluruhan kzmasan baik
lremasan besar atau kemasan kecil

c. Jumlah c@ttdl diambil sesuai dengot IK
Pengambilan contoh

d Contoh yang diambil terdii dai 2 (dua) paket
contoh (l paket contoh untuk dikiim oleh
pentsahaan ke hboratoium penguji dan I paket
contoh ditinggal sebagoi arsip perasohaan).

e. Contoh masing-masing dikemas, disegel stiker don

dibei label uji contoh

Tlpe 5

Sesuai IK 07.(tl.0l Tata Cara Pengambilan Contoh
e Sesuai dengan rencana Pengambilan Contoh
o Contoh yang diambil terdiri dan 2 (dua) palet

contoh (1 paket contoh untuk dikirim oleh
perusahaan ke laboratorium penguji dan I paket
contoh ditrnggal sebagai arsip perusahaan).

r (Sesuai dengan peraturan yang terdapat dalam
skema rni

IK 07.01 01

7 Cara Penguj ian a. Sesuai dengan prosedur pada laboratorium dan
SM terkait yaitu SNI 02-0086-2005: Cara Uji
Pupuk TSP atau revisinya atau

b. sNI 02-0086-2m5
c. \4etode lain yang sudah di validasi/diverifikasi

oleh laboratorium

Mengacu kepada

regulai tekni.\

pada Pendahuluan
Skema ini

8 Laboratorium I lji Laboratorium Uji Indepeden Subkontrak Telah memiliki
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HETT'R{N'GAN

NzIoU antara LSPro
dengan Lab. uji
SNI terkait, agar

pengawasan produk

dapat dijamin
kelangsungannya.

Penguiian Conloh

Audit Lapangan

NO
FUNGSI

PENIL.{IAN
KESESUALAN

PERSYAR{'I"{N

1
I

2 +

yang digunakan 1. Lab. Uji terakreditasi KAN dengan ruang lingkup
mencal.-up semua parameter sesuai SNI terkait
produk.

2. Lab. Uti yang ditunjuk oleh Kementerian
Perindustrian dengan ruang lingkup mencakup semua

parameter sesuai SNI produk terkait, dengan

dilakukan penyaksian oleh LSPro BIPA
II iDETERNMIASI

Type 1 B
I t' Pelaksanaan

Pengambilan Contoh
a. Pengambilan contoh dilahkan pada line produksi

atau Gudang atau

b. Apabilo pemohon odaloh importir moko contoh

diom bi I d i kapo l/g uda ng peny im pa non

c. Pengombilan contoh dildkukon sesaoi dengdn jenis

produN pada soot pengambilon contoh PPC

dilengkapi dengan :

- Berita Acaro Pengambilon contoh

- Lobelcontoh

- Rencona pengombilon contoh yong diketahui

oleh Koordinator Pengujian Produk

Mengacu kepada

regulai teknis
pada Pendahuluan
Skema ini

a. Untuk mengetahtti kesestnian te*adap syarat mutu
sesaai dengan SNI 02-0086-2005, Pupuk TSP

b. luletode, jumlah contoh dan sTarat lulus uji sesuai
dengan SNI komoditi terkail
Jika ada parameter yang tidak memenuhi syaral
maka dilahtkan pengujian ulang terhadap arip
contoh yang ada

Laporan Hasil Uji

Audit Kecukupan
(Tahap 1)

a. Mencontumkan kesesuaian dan ketrdaksesuaian

dalam pememthan SNI terkoit dot mencantwnkan

merek produk
b. Mencantumkan persyaratan mutu SNI dan hanl uji

Dilakukan Audit Kecukupan sesuai Dokumen LSPro

formulir F-BIPA 07.01.03.02

)

Tlpe 5

F-BIPA
07.01.03.02

a. Sesuai dengan Dokumen Prosedur nomor 07.01

Pelaksanaan Serti{kasi.

b. Teregistrasi di LSPro BIPA
c. Tim audrtor harus memastikan rencana zudit (audit

Mengacu kepada

regulasi telmi.s

pada Pendahufuan

Skema ini

a. Tim Auditor

t

2

J
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FT,INGSI

PENII,ALAN
KESESTIAIAN

PERSYARAT.{I{ KETERA.NGAN

1 ) J {

b. Area yang diaudit

1 Titrt kitis yang

perlu diperhatkan

plan) danpengzmbilan contoh (sazpling plan)
d. N,Iinimal i (satu) orang dan tim kesesuaian memiliki

pengetahuan proses proluksi Pupuk TSP

e. Memahami, pemah mengikuti pelatrhan/magang

bidang mutu produk atau bidang keteknisan apabila

drtugaskan bidang produksi

Audit Kesesuaian yang dilakukan di Luar Negeri Harus

didampingi oleh Penerjemah.

Catatan: Auditor yang memiliki disiplin ilmu
berlatarbelakang sarjana non-teknis hanya dapat

ditugaskan pada bagran sistem mutu perusahaan.

a Audit kesesuaian proses produksi drlakukan terhadap
seluruh elemen dari SNI lSO 9001:2015 atau sistem
manajemen mutu lain 1'ang diakui untuk perusahaan
yang belum memperoleh sertifikasi SMM.

b. B^C, perusahaan yang telah memperoleh sertitikasi
SMM yang telah diakedrtasi oleh KAN atau
lembaga akeditasi Slr4M yang telah lr,lRA dengan
KAIJ, audit kesesuaian dilalrrkan pada titik kitis.

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

d Verihkasi terhadap suplier meliputi CoA dan produk
bahan baku yang digunakan.

e. Veritlkasi hasil uji laboratorium dari hasrl produksi,
yang diuji secara penodrk untuk analisa komposisi
kimia maupun kadar aimya.

I Jika telah memilfti sertilLkat Sistem \4anajemen
lr{utu 1SO 9001:2015 dan atau revisinya minimal
yang diaudit:

g. Baglan It{anajemen Sistem Dokumentasi, Bagian
Produksi Sistem Produksi, Laboratoriurn, Bagran
Gudang Stok dan Penyimpan (tercantum pada audit
plan)

h. Jika tidak memiliki sertihkat sistem manajemen
mutu yang diaudit seluruh bagian perusahaan
(tercantur pada Audit plan)

lulengaat kepada

regulai teknis
pada Pendahuluan
Skema ini

a. Bahan baku; Penanganan Bahan BaLl meliputi
seleksi terhadap suplier bahan lormula pembuatan
pupuk nreliputr venfikasi CoA (Ceftificate of
Analyis). Melakukan pengecekan pada rekaman
pengujian bahan balu yang digunakan.

b. Formulasi dan pencampuirn: Perlu dipastikan
bagaimana proses pencampuran bahan baku untuli
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1 3

menghasilkan pupuk TSP meliputi: Rekaman
perhitungan komposisi bahan baL-u sebelum
dicampur sehingga dapat dipastrkan produk yang
dihasilkan sesuai dengan persyaratan SNL

c. Proses pemanasan dan granulasi: Memastikan
alaL/heater yang terpasang sesuai denggn bahan yang
akan dipanaskan agar tidak berpenganrh pada sifar
sifat bahan yang ada selama proses produlisi.

d Packing/labeling: Memastikan bahwa pencantuman
batch number, komposisi, nama alamat produsen dan
importr. logoilambang perusahaan, isi berat bersrlr,
kadar fosfor, tulisan: 'jangan pakai gancu" telah
sesuai dengan yang ditetapkan. Penggunaan bahan
packing tidak mempengaruhi kualitas prrrluk.

e. Laboratorium: Pabrikan harus melalr:Iian pengujian
parameter wajib meliputi: Kadar air dan Fosfor.

a. Kategori major, apabila berhubungan langsung

dengan mutu produk dan mengakibatkan

ketidakpuasan pelanggan atau sistem manajemen

mutu tidak berjalan maka tindakan koreksi diberi
waktu maksimal I (satu) bulan

b. Kategori minor, apabila terdapat inkonsistersi

dalam menerapkan sistem manajemen mutu maka

diberi waktu 2 (dua) bulan untuk sertrfrkasi

c. Implementasi atas jalannya temuan sebagar tindak
koreksinya dapat drverifikasi pada surveilen
berikutnya.

b. Laporan Audit Pengisian dalam laporan audit kesesuaian F-BIPA

07.01.o3.t)4 harus menjelaskan secara rinci gambaran

danpada proses produksi Pupuk TSP di pabrit meliputi
aspek:

r Penerapan Sistem Manajemen Mutu
. Proses produksi

. Titik kntis dalam proses

o Konsistensi terhadap jaminan mutu

F-BIPA
07.01.03.04

Pelalisanaan

Pengambilan Contoh

.l Pengambilan contoh dilakukan padz line produksi dan

atau gudang, sesuai dengan jenis produk yang

diproduksi pada saat audit yang dilengkapi dengan :

Berita Acara Pengambilan Contoh F-BIPA 07.01.01 .02.

Label Contoh F-BIPA 07.01.01.03 dan rencana

F.BiPA
07.0t .01.01

F.BIPA
07.01.01.02

F.BIPA

a. Kategori

Ketidaksesuaian

{I

"l
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1

SKEIVIA SERTIFIKASI

pengambilan contoh yang diketahui oleh Koordinator
Sampling dan Pengujian Produk yang menggunakan F-
BIPA 07.01.01.01.

a) Pada lme produksi di Pabrik:
Contoh pupuk di ambil pada saat bahan produli
sedang bergerak melalui saluran dari ruang
produksi/aliran produlisi ke gudang atau dari setiap
lokasi pengambilan contoh sesuai ketentuan yang
berlaLru.
- Dari beberapa karung terpilih (sebelum dijahit)

dari saluran aliran produksi, contoh di cuphk
kira bobotnya sama pada waktu yang sama.

- Kemasan kanmg contoh di cuplik dari bagran
atas. tengah dan bawah menggunakan probe
siLnder masrng-masing lebih kurang 250 gram,
atau dari saluran aliran produksi yaitu contoh
diambil masing-masing lebih kurang 250 gram
dengan menggunakan sekop pada periode waL-tu

aliran produksi yang sama ke dalam
kantong/wadah plastrli sehmgga diperoleh
contoh + 10 kg.

- Contoh pnme kemudran dituangkan diatas
permuliaan lembar plastik, diadrli berkali-kali
(gunakan sekop) sampai merata campurannya
lalu ratakan permulaannya.

- Lakukan pemisahan (quartering), diambil dua
bagran diagonal yang berlawanan (! dua
bagian diagonal lainnya dipisahkan.
Contoh dari dua bagian diagonal berlawanan (I)
atau + 5 kg dilakukan pengadukan berkali-kali,
dan laLrrlian pemisahan (quarteing) yang kedua
kalinya. Sehingga diperoleh contoh : 2 kg dari
dua bagran diagonal yang berlawanan lalu
dibagi dua bagran yang sama.

- Satu kantong untuk contoh laboratonum uji
dan satu kantong larnnya untuk arsip uji
laboratorium.

- IUasrng-masrng kantong diberi label untuk
identitas contoh dan dibubuhi label
pengambilan contoh serta disegel.

- Buat berita acara pengambilan contolr,/Laporan
pengambilan contoh.

b) Pengambilan contoh dan lot berbentuk karung
dalam gudang.

Kamng terpilih secara acak sesuai rencana pengambilan

contoh dikeluarkan dari populasi digudang kemudian

No. Dokumen
No. TerbitanlRev
Tanggal Terbit
Bagian
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buka jahitan benang pada bahagian atas, dan buka segei
plastrk karung kedua, contoh-contoh pnmer dicuplik dari
masing-masrng karung - 250 gam unhrk uji
laboratorium dan arsip contoh ke dalam karung plastik,
setelah terkumpul kira-kira 10 kg.

lakukan quartering beberapa kali sampar
diperoleh contoh laboratonum dan arsip
contoh masing-masing I kg.

- Kemudian diberi nomor identitas dan label
contoh serta disegel.

- Buat berita acata pengambilan contoh ,/

laporan pengambilan contoh.
c) Pengambilan contoh pupuk dan berbentuk

terkemas 50 kg dalam peti kemas.
- Amati dan catat identitas peti kemas.
- Tentukan jimlah karung yang dtkeluarkan

sebanyak akar pangkat dua dari populci
karung dalam peti kemas.

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

- 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
drcuphk dari masing-masing kemasan lebih kurang
1000 gram sehrngga diperoleh contoh kira-krra 10
kg. Lakukan quartermg untuk memperoleh contoh
uji laboratorium dan arsip contoh ke dalam kantong
plastrk, beri nomor identitas dan label pengambilan
contoh serta di segel

Buat benta acara pengambilan contoh ,/ laporan
pengambrlan contoh

4

5 Pengujian Contoh
uji

a. Untuk mengetahui kesesuaian terhadap syarat mutu
sesuai dengan SNI 02-0086-2005, Pupuk TSP

b. Metode. jumlah contoh dan syarat lulus uji sesuar
dengan S\l komoditi terkait.

c. Jika ada parameter yang tidak memenuhi syarat,

maka dilalorkan pengujian ulang terhadap arsip

contoh yang ada.

FUNGSI
PEMLAIA.N

KESESUALA.N
PERSY.{R\TAN IiETERANG-A.I{

1 J

Laporan Hasil LIji a. lt{encantumkan kesesuaian dan ketidaksesuaian

dalam pemenuhan SNI terkait dan mencantumkan

merek produli
b. N4encantumkan persyaratan mutu SM dan hasil ujr

t

No. Dokumen , f-aten o7-o5oo.3o
No.Terbitan/Rev :VlRev.ou
Tanggal Terbit : 04 November 2019
Bagian : E
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I 1 3 {
iil TINJAUAN

Tlpe I B
Tinjauan tethadap
Laporan Hasil Uji
dilakukan oleh
Koordinator
Pengujian Produk

Tinjaum hasil uji laboratoium hanya melihat
keimpulan hastl uji memenuhi atan tidak memenuhi

syarat SNI menggunkan Jbrm Evoluai Haril Pengujian
a. Jikn ada sdu ataa lebih parameter yang tidak

memenuhi pe^yaratan SNI, maka atas pemintael
LSPro dilakukan uji ulang untuk parameter tersebut

terhadap arip contah uji yang diinryan oleh

Pentsahaan
b. Jika produk diproduki dalam negen (ndonesta), bila

hasil tidak memenuhi persyaratan SNI, maka atas

LSPro membeitohukan kepada perusahaan mtuk
dilakukan pengotnbilan contoh ulang

c. Untuk prorh* impor, bila hanl uji tethadap arstp

contoh juga tidak memenuhi penyaratan S?,II, makt
LSPro tidak menerbitkn ,9PPf SNI untuk produk
yang mewakili hail uji tersebut

d Untuk produk yang beredar, bila hanl uji terhadap

arsip contoh juga tidak memenuhi persyaratan SNI

maka ISPro tidak menerbitkan SPPT SM untuk
produk tersebut

Hanl finjauan merupakan rekomendai untuk
pe ngambilan ke puns an se mfi kai.
Hasil uji laboratoiwn dan ospek adminigrxi ditinjau
oleh WP kemudian divalidasi oleh Kepala Seksi

Standardi s ai dan S e rtifi kasi
Jika sudah memenuhi syarat maka Kepala Seksi

Standardisai dan Sertifikasr merekomendasikan untuk

dilanjutkan ke Rapat Penilai

Tlpe 5

I Tinjauan terhadap
laporan audit dan
Laporan Hasil Uji
dilakukan oleh
Koordinator
Sampling dan

Pengujian Produk

a. Pada laporan Hasil Uji:
- Jika ada satu atau lebih parameter yang tidak

memenuhi persyaratan SNI, maka atas permintaan

LSPro dilakukan uji ulang untuk parameter tersebut

terhadap contoh uji yang ada di pabrik.
- Jika hasil uji terhadap arsip contoh pabrik tidak

memenuhi persyaratan SNI maka LSPro

T

L

-L

PUPUK TSP

ISI SKEMA
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NO

memberitahukan ke perusahaan unfuk melakukan
tindakan koreksi maksimal 2 (dua) bulan untul,l
parameter terkait sebelum dilakukan pengambilan

dan pengujian ulang untuk semua parameter SNI.
- Jika hasil ujr ulang tidak memenuhi persyaratan

maka permohonan dinyatakan ditolak.
b. Pada Laporan Audrt:

- Jika ada ketidaksesuaian kategon major, maka
LSPro mengrnformasikan kepada Perusahaan untull
melakukan trndakan perbaikan maksimal 1 (sahi)

bulan sejak tanggal audit.

- Jika hasil verifikasi terhadap tindak koreksr diatas
(ika sesuar drlakukan 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 manajenren yang diacu, maka permohonan

drtolak.

Hasil trrjauan merupakan rekomendasi untuk
pengambi lan keputusan sen ihkasi.

Hasil uji laboratorium dan aspek manajemen mutu
ditinjau oleh Koordinator Samphng dan Pengujian
Produk kemudian divalidasi oleh Kepala Seksi

Standardrsasi dan Sertifikasi.
.Iika sudah memenuhi syarat maka Kepala Seksi

Standardisasi dan Sertifikasr merekomendasikan untuk
dilanjutkan ke rapat penilai.

KEPLTTUSAN

PS\d-LSPro 07.03

F'TINGSI
PENILAL{N

KESESUAfdI{
PT'RSY.A.R{TA}i

I , 3

KETERAI{G;IN

Tlpe I B
Keputusan

Sertifikasi melalui

Rapat Tim Penilai

o- Sesuai Prosedur Penerbitan, Pemeliharaan,
Penundaan Dan Pencabutan Semfikat PSM-LSPro
07.03, Tim peniloi alan melakuknn evaluai terhadap
permohona4 hasil audit dan hasil pengujian contoh
produk pemohon

b. Dilakukan oleh Tim penilai LSPro BIPA yang

memilik karnpeteni produk Pupuk TSP serta
independen te rhadap proses seflifikasi.

c. Pembaha.gan pada rapat bm penilai terdii dai 2
bagian meliputi : Mdu produk dan dohtmen

4
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1 ) J J

adrrifiistrai legal.

d Tim penilai terdii dai pe$onil yang salah satuflya

harus menguasai proses dan mutu produk menguasai

aspek legal dai statu perusahaan

Type 5

e. Sesuai Prosedur Penerbitan, Pemeliharaan,

Penundaan Dan Pencabutan Sertifikat PSM-LSPro
07.03, Tim penilai akan melaliukan evaluasi terhadap

permohonar! hastl audit dan hasil penguj irr contoh

produk pemohon.

f. Dilakuhan oleh Tim penilai LSPro BIPA yang

memiliki kompetensi produk Pupuk TSP serta

independen terhadap proses sertifikasi :

- Pembahasan pada rapat penilai terdrn dari 4 bagian

meliputi : SMM 1,SO 9001:2015, Mutu Produk,

Legal dan SMM LSPro BIPA Tim Penilai terdiri
persoml yang menguasai sistem manajemen mulu

(ISO 90A1:2015) menguasai proses dan mutu
produlq menguasai aspek legal dari suatu

perusahaan dan menguasai SM\4 LSPro.

- Tim Penilai diteta*an Kepala Seksi Standardrsasi

dan Sertifikasi dan disahkan Ketua LSPro

c. Keputusan sertihkasi urruk kegiatan surveilen berupa

dapat dipertahankan (dilanjutkan), ditangguhkan,

dicabut penggunaan SPPT SM.

LISENSi
I Penerbitan SPPT

SNT

a Sesuai Format LSPro BIPA No.Dohrnen F-BIPA 
I

07.03.00.01 Sertifikal Produk Pengguna Tanda SNI

Tipe I B arauTipe 5. 
]

b. Penulisan data yang lercantrxr dalam SPPT-SM 
]

Pupuk TSP sebagi berikut:

l) Nomor
2) Tipe Sertifrkasi

3) Nama perusahaan

4) Alamat Perusahaan

5) Alamat Pabrik
6) Direksi,lPenanggrrng Jawab

7) Perusahaan pemaklon/penggma

8) Importir

Mengacu kepada

regulai teknis

pada Pendahuluan
Skema ini

F-BIPA
07.03.m.04

Keputusan

Sertifrkasi melalui
Rapat Tim Penilai

PSM-LSPro t)7.03I
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1 1 3 :1

9) Aiamat perusahaan pemaklon/pengguna

10) Penanggung Jawab perusahaan

11) pemaklon /pengguna

i2) Komoditi/Jenis, hams dinyatakan dengan jelas

termasuk dalam jenis pupuk

13) Tipe Produk harus drnyatakan dengan jelas jenis

kemasarmya

14) Merek
15) Nomor SNI
16) Sistem Manajemen \{utu yang digunakan

1 7) Tanggal drkeluarkan
1 8) \4asa berlaku sertifikat

a. Unhrli type lb yaitu 1 batchr'lotkapaitas
produksr selama 6 bulan dan untuk rmportr
pel .\hipment.

b. Untuk type 5 yaitu 4 Tahun

Penandaan a. Produsen yang telah memperoleh SPPT-SM wajib
membubuhkan tanda SNI pada setiap kemasan

dar/atau Tanda SM juga dilengkapi informasi nomor
SM dan lens Pupuk serta sesuai dengan peraturan

yang berlaku

b. Tanda SM dibubuhkan pada tempat yang mudah

dibaca dan tidak mudah hilang.

c. Pada produk diberi keterangan: Balcft Produksi.

Mereli Spesifikasi Produk Dimensi, Nama Pabrik.

lt4engacu kepada

regulai teknis
pada Pendahuluan
Skema ini

ST]R\,'AILEN
Audit Survailen1 lv:Iengacu kepada

regulasi telotis
pada Pendahuluan

Skema ini
Pelaksanaan Audrt
Surveilen

) a. Sesuai Prosedur LSPro BIPA PSM-LSPro 07.02

Prosedur Surveilen dilaksanakan 1 (satu) tahun sekali

selama periode sertifrkasi. Kegratan suwailen pertama

sampar ketiga dilalsanalan sesuai aktivitas II sld IV
@etermrnasi, Tinjauan dan Kepuh:san).

b. Sertifikasi ulang drlaksanakan sesuai aldlvitas I
sampai V (Seleksi. Determinasi, Keputusar! Lisensl).

c. Pengambilan sampel surveilen dan sertifikasi ulang

dilal:ul€n dr pabrik dan/atau di pasar.

PSlr{-LSPro 07.02

2.

SACi d-enean PSM 0?O2
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Wakil Nl anaj cmen

Yul ita-F

No
FLiNGSI

PEMLAI.4,N
KESESTIALTN

PER,S\',\RAT,{I.I Kll'lERdNGr\-li

I 2 3

_3 Area yang diaudit Auditor dapat mempertimbangkan area audit
berdasarkan hasil surveilen LSPro dan hasil audtt dari

LSSM terakhir.

Audit dilakukan pada Line Produksi, Laboratorium,
Manajemen dan beberapa area lainnya (sesuai dengan

aulit plot ymg disus,n) .

: F-BIPA 07.o5.oo.30

: V/Rev.oz
: 04 November 2019
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