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1 lsi Revisi bab determinasi, area

yang diaudit, kategori
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su rva ilen
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lsi

Penyesuaian dengan regulasi

teknis yang berlaku

Perbaikan ketidakelitian

editorial

Y /rev.2 4 November
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No. Dokumen
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Halaman

: o7.o5.oo.og
: V/Rev.o1

: 4 November u or9
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: r dari z

I. TUJUAN

skema sertifikasi ini sebagai pedoman daram meraksanakan kegiatan sertifikasi
Produk komoditi mie instan di Lembaga Sertifikasi produk palembang.

III. ACUAN NORMATIF

3.1. SNI ISOIEC 17065:2012

3.2. Standar Produk yang diacu:
l. SNI 01-3551 -2000, Mie Instan
2. SNI 3551:2012, Mie Instan

3.3. Regulasi Teknis yang diacu

1. Undang-undang Republik Indonesb
Perindustian

Nomor 3 Tahun 2014 tentang

skema sertifikasi ini mengatur kegiatan sertifikasi daram pemberian sertifikat produk
Penggunaan Tanda sNt (sppr-sNl) Mie Instan meriputi, sereksi, determinasi, tinjauan,
pengambilan keputusan, lisensi, dan surveilen.

2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor lg Tahun 2012 tentang pangan
3. Undang-undang Republik Indonesia No. g tahun 1gg9 tentang perlindungan

Konsumen

Undang-undang Republik Indonesia No.69 tahun 1999 tentang Label dan
Iklan Pangan

Peraturan Pemerintah republik tndonesia No. 2g tahun 2004 tentang
Keamanan, Mutu, dan Gizi pangan

Peraturan Menteri perindustrian Nomor 7 5/M_lND/pEWl2010 tentang
Pedoman Cara Produksi pangan Olahan yang Baik (CppOB).
Peraturan Menteri perindustrian RI No. g6/M_IND/pER/9/2009 tentang
Standar Nasional Indonesia Dibidang Industri
Surat Keputusan Kepala Badan pengawas Obat dan Makanan Republik
Indonesia No. HK.00.05.52.4040 tahun 2006 tentang Kategori pangan.

Surat Keputusan Kepala Badan pengawas Obat dan Makanan Republik
Indonesia No. HK.00.06.1.52.401'l tahun 2009 tentang penetapan Batas
Maksimum Cemaran Mikroba dan Kimia dalam Makanan.

ACUAN

PM-LSPro 07

v

II. RUANG LINGKUP

4.

5.

6.

7.

8.

9.
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Halaman

: o7.o5.oo.o8

: V/Rev.ot
: 4 November 2019
:D

:zdariz
MI INSTAN

PENDAHULUAN

V. DEFINISI

Mie Instan dibuat dari adonan terigu atau tepung beras atau tepung lainnya sebagai
bahan utama dengan atau tanpa penambahan bahan rainnya. Dapat diberi perlakuan
dengan bahan alkali. proses pregelatinisasi dirakukan sebe,um mi dikeringkan dengan
proses penggorengan atau proses dehidrasi lainnya.



SKEMA SERTIFIKASI

MI INSTAN

ISISKEMA

No. Dokumen
No. Terbitan/Rev
TanggalTerbit
Bagian

Halaman

F-BIPA o7.o5.oo.o8
V/Rev.oe

4 November 2019
E

r dari ro

NO PERSYARATAN KETERANGA
N

1 2 3 4
I SELEKSI

a. Permohonan

1. Surat Permohonan SppT SNI pada F-BlpA
07.01.00.01.

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

3. Pemyataan Kesesuaian dengan mengisi formulir
F-BtPA 07.01.00.03.

sertifi

ird uPermohonan kau n na su ke Ket au L Pg S rong
B PA elalm u ratsu rtute s na kadeng meleng pi

ars rata kasi Svpe esua na F urmdeng
bebera d moku en te itrka upa ya

Dalam N fl
. Copy Akte pendirian perusahaan
. Copy izin usaha industri atau sejenisnya
. Copy sertifikat atau tanda daftar merek. NPVVP

Luar

b. Dokumen Legal

1

c. Dokumen
Sistem Mutu

Foto copy Pedoman Mut
dalam bahasa indonesia

u (Level l), diterjemahkan

. Copy AKe pendirian perusahaan (sejenisnya)/
Copy izin usaha industri (sejenisnya)

. Copy sertifikat atau tanda daftar merek terdaftar
di lndonesia

lmportir
e API
o MOU Pabrik mencantumkan merek. Copy sertifikat atau tanda daflar merek
o NPVI/P

Perusahaan

2 Tipe Sertifikasi Tipe 5

J Sistem Manajemen
Mutu yang
diterapkan dengan :

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

sisteertifiD kaSI soI 00I 1 20 A1 m am nnaJem
utum a nn a relevan diY ktbu kanyang dapat

4 Waktu Asesmen
termasuk
organisasi memiliki

ilakukan disemua lokasi produksi dan sesuai
dengan aturan yang ada pada Lspro BlpA

IAF-MD untuk QMS audft

oD

o Men acu ke

IAF-Mandatory
Document

FUNGSI
PENILAIAN

KESESUAIAN

atau
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No. Dokumen
No. Terbitan/Rev
TanggalTerbit
Bagian
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MI INSTAN

ISISKEMA

NO
FUNGSI

PENILAIAN
KESESUAIAN

PERSYARATAN KETERANGA
N

1 2 4
lebih dad I lokasi

brik
duration

5 Petugas
Pengambil Contoh

yang ditunjuk oleh Kepala Balai Riset dan
Standardisasi lndustri Palembang

. Memahami cara pengambilan contoh unluk
padatan sesuai S l/ 19-042&199A petunjuk
pen g a m bi I an conto h padata n

r Memahami c€lra pengambilan contoh sesuai
dengan SNI 01-3551-2000 dan SNI 3531.2012
untuk komoditi mi instan.

o PPC

6 Cara Pengambilan
Contoh dan
Jumlah Contoh Uji

01.01 untuk pengambilan contoh Mi
lnstan.
Sesuai dengan rencana Pengambilan Contoh pada
F-BIPA 07.01 .01.02. Pengambilan contoh dari
tanding/lot berbentuk curah :

o Dalam alat pengangkut atau line produksi
contoh diambil pada waktu bahan atau produk
sedang bergerak melalui saluran yang
mengangkut bahan atau produk dari ruangan
produksi ke gudang atau sebaliknya, atau dari
alal transportasi ke gudang atau sebaliknya.
Contoh diambil beberapa kali yang masing-
masing bobotnya kira-kira sama pada periode
yang sama.

o Dalam tumpukan alau gudang, contoh diambil
berdasarkan jumlah lot/tanding dan sesuai
dengan jenis uji yang akan dilakukan. Contoh
diambil di beberapa tempat dari seluruh lapisan
sec€lra acak dengan masing-masing bobotnya
kira-kira sama.

. Pengambilan contoh dari tandingilot berbentuk
terkemas.

o Di dalam alat pengangkul atau line produksi,
contoh diambil pada waktu bahan atau produk
yang sedang bergerak melalui saluran yang
mengangkut bahan atau produk dari ruang
produksi ke gudang atau sebaliknya, atau dari
alat transportasi ke gudang atau sebaliknya.

o Contoh diambil beberapa kemasan pada
periode waktu yang sama.

o Dalam tumpukan atau gudang, contoh dalam
karung atau kemasan karton/peti. Contoh-
contoh primer diambil dari beberapa

Sesuai lK 07

nkaru uanl ng/karton/ apeti terg s kepad
nba aruk n A a mu hla

lK 07.01.01

F.BIPA
07 .0't.o1.02

Mengacu pada
rcgulasi teknis
pada
pendahuluan
skema ini
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SKEMA SERTIFIKASI

MI INSTAN

ISISKEMA

No. Dokumen
No. Terbitan/Rev
TanggalTerbit
Bagian

Halaman

: F-BIPA o7.o5.oo.o8
: V/Rev.oll
: 4 November zorg
:E

:3 dariro

NO
FUNGSI

PENILAIAN
KESESUAIAN

PERSYARATAN KETERANGA
N

1 2 3 4
ari 1000 kemasan harus dibuat

tanding dengan jumlah yang sama, kemudian
diambil dari akar dua jumlah karung/peti dengan
maksimum 30 karungipeti yang diambil secara
acak dengan menggunakan tabel daftar nomor
ac€k yang dapat dibuat sendiri.

. Pengambilan contoh dapat ditihat pada metode
pengambilan contoh SN I 01 -3551 -2000

o Contoh yang diambil terdiri dari 2 (dua) paket
contoh (1 paket contoh untuk dikirim oleh
perusahaan ke laboratorium penguji dan .l paket
contoh ditinggal sebagai arsip perusahaan).

tanding lebih d

7 Cara Pengujian an prcsedur pada laboratoium
dan SN/ terkait yaitu SNI O1-3551-2OOO ctan
SNI 3551:2012 : Cara Uji mi lnstan atau
rcvisinya

b. Metode lain yang sudah di validasiidiverifikasi
oleh laboratorium l

a Sesual deng

8 Laboratorium Uji
yang digunakan

dum Uji lndepeden Subkontrak
1. Lab. Uji terakreditasi KAN dengan ruang lingkup

mencakup semua parameter sesuai SNI terkait
produk.

2. Lab. Uji yang ditunjuk oleh Kementerian
Perindus{rian dengan ruang lingkup mencakup
semua parameter sesuai sNl produk terkait,
dengan dilakukan penyaksian oleh LSpro BlpA.

Laborato Telah memiliki
MoU antara
LSPro dengan
Lab. uji SNI
terkait, agar
pengawasan
produk dapat
dijamin
kelangsungan
n

il DETERMINASI
1 Audit Kecukupan

(Tahap 1)
udit Kecukupan sesuai Dokumen

LSPro formulir F-BIPA 07.0't.03.04
Dalam melakukan audit kecukupan, personil audit
kecukupan harus meninjau persyaratan ISO yang
diterapkan oleh pemohon, meninjau persyaratan
teknis dari tiap dokumen dan regulasi yang berlaku
untuk komoditi terkait. personil juga harus
meninjau/mengevaluasi jaminan mutu dad proses
produksi komoditi Mi lnstan dan jaminan mutu
terhadap titik kritis dari proses produksi Mi instan

Dilakukan A

Audit L an2
a. Tim Auditor umen Prosedur nomor 07.01

Pelaksanaan Sertifkasi.
b. Auditor yang ditunjuk oleh Kepala Balai Riset

dan Standardisasi lndustri Palem

a. Sesuai dengan Dok

uluan

Mengacu pada
rcgulasi teknis
pada



SKEMA SERTIF]KASI

MI INSTAN

ISI SKEMA

No. Dokumen
No. Terbitan/Rev
TanggalTerbit
Baqian

Halaman

NO
FUNGSI

PENILAIAN
KESESUAIAN

PERSYARATAN KETERANGA
N

1 2 3 4
arus memastikan rencana audit

(audit plan) dan pengambilan contoh (sampling
plan)

d. Minimal 1 (satu) orang dari tim kesesuaian
memiliki pengetahuan proses produksi mi instan
atau tata c€lra pengolahan pangan yang baik
(GMP)

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

f. Audit Kesesuaian yang dilakukan di Luar Negeri
Harus didampingi oleh Penerjemah

c. Tim auditor h skema ini

b. Area yang
diaudit terhadap seluruh elemen dari SN/ /SO

90O1:2015 atau sistem manajemen mutu lain
yang diakui unluk perusahaan yang belum
memperoleh sertifi kasi SMM.

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

c. Audit kesesuaian proses produksi mulai dari
tahapan proses dari bahan baku hingga produk
akhir termasuk pengendalian mutu, melipuii:' lantai, dinding, atap dan tangit-langit, pintu,

jendela dan ventilasi, permukaan tempat
kerja dan penggunaan bahan gelas. Fasilitas sanitasi pada bangunan
pabrik empat produksi dibuat berdasirkan
perencanaan yang memenuhi persyaratan
teknik dan higiene.

pembersihan/ pencucian; sarana toilet;
sarana higiene karyawan_
Mesin/Peralatan
Mesiniperalatan yang kontak langsung
dengan bahan pangan olahan didesain,
dikonstruksi dan diletakkan sehingga
menjamin mutu dan keamanan produk.
Persyaratan dan tata letak mesin/peralatan;
pengawasan dan pemantauan
mesin/peralatan dan bahan perlengkapan
serta alal ukur

a. Audit kesesuaian proses produksi dilakukan Mengacu pada
rcgulasi teknis
pada
pendahuluan
skema ini

sarana
sarana

Sarana penyediaan air;
pembuangan air dan limbah;

: F-BIPA o7.o5.oo.o8
: V/Rev.q!
: 4 November zorg
:E

: 4 dari ro



SKEMA SERTIFIKASI

MI INSTAN

ISISKEMA

No. Dokumen
No. Terbitan/Rev
TanggalTerbit
Bagian

Halaman

: F-BIPA o7.o5.oo.o8
: V/Rev.o0.

:4 November zorg
:E

: 5 dari eo

NO
FUNGSI

PENILAIAN
KESESUAIAN

PERSYARATAN KETERANGA
N

1 2 3 4

Bahan yang dimaksud adalah bahan baku,
bahan tambahan, bahan penolong,
Perhatikan persyaratan penganannya.. Pengawasan Proses
Untuk mengurangi terjadinya produk yang
tidak memenuhi syarat mutu dan
keamanan, perlu tindakan pencegahan
melalui pengawasan proses

d. Veriflkasi hasil uji produk mi inslan sesuai
dengan persyaratan SNI

e. Jika telah memiliki sertifikat Sistem Manajemen
Mutu /SO 9001:2O15 atau minimal yang diaudit :- Bagian Manajemen Sistem Dokumentasi,- Bagian Produksi Sistem produksi,
- Bagian Gudang Stok dan penyimpanan

(tercantum pada audit plan)
f. Jika tidak memiliki sertifikat sistem manajemen

mutu, maka yang diaudit seluruh bagian
perusahaan (tercantum pada Audit ptan)

' Bahan

c. Titik kritis yang
perlu
diperhatikan

digunakan dan catatan dikendalikan.
Prc7eg Penggo,engan : proses penggorengan
maksimal 10,00 %bb (SNt 01-3551-2ooq ;bu
maksimal gon b/b (SNt 3551:2012) Agar tidak
terialu gosong.
Proses Pengeringan : proses pengeringan
maksimal 14,5 o/obb.

Packing/labeling : Memastikan bahwa
pencantuman batch number dan expired date
telah sesuai dengan yang ditetapkan.
Laboratorium : Peralatan alat laboratorium harus
dilakukan oleh pabrikan sebagai parameter wajib
meliputi pengujian bilangan asam, cemaran
logam, kadar air, cemaran mikroba.

baku Pena na na hanba kba ung
seleks uS er material uailterhadap fl upli Y s
te nu beras uala up ns daA ntep s ya

kece nka da ba ahspen n kba upa

? a. Kategori
Ketidaksesuaian

manajemen mutu tidak beialan maka tindakan

a

b

mayor,

ketidakpu

Ka n atego laapabil un9s ng
an mutu ndadeng me tkkiba annga

asan atan u srsfempelangga

(satu)
Ka mtnor, nkonslsre

koreksl ndib waktu maksimal 1

a te ns,

Bahan meliputi

lainnya.
sebelum

berhubungan
produk

bulan



SKEMA SERTIFIKASI
No. Dokumen
No. Terbitan/Rev
TanggalTerbit
Bagian

Halaman

: F-BIPA o7.o5.oo.oB
: V/Rev.o1
: 4 November zorg
:E

: 6 dari ro

MI INSTAN

ISISKEMA

NO
FUNGSI

PENILAIAN
KESESUAIAN

PERSYARATAN KETERANGA
N

1 2 3 4
menerapkan sistem manajemen mutu

maka dibei waktu 2 (dua) bulan
lmplementasi atas jalannya temuan sebagai tindak
koreksinya dapat diveifikasi pada suveilen
beikutnya.

dalam

b. Laporan Audil n dalam laporan audit kesesuaian F-BIPA
07.01.03.04 harus menjelaskan sec€lra rinci
gambaran daripada proses produksi mi lnstan di
pabrik, meliputi aspek :

. Penerapan Sistem Manajemen Mutu
o Proses produksi
o Titik krilis dalam proses
. Konsistensi terhadap jaminan mutu

Pengisia F-BIPA
07.01.03.04

4 Pelaksanaan
Pengambilan
Contoh

Pengambilan contoh dilakukan pada line produksi
dan atau gudang, sesuai dengan jenis produk yang
diproduksi pada saat audit yang dilengkapi
dengan :

Berita Acara Pengambilan Contoh F-BIPA
07.o1.01.o2.
Label Coriloh F-BIPA 07.01.01 .03 dan rencana
pengambilan contoh yang diketahui oleh
Koordinator Sampling dan Pengujian Produk yang
menggunakan F-BIPA 07.01.01.01.

F-BIPA
07.01 .01.0'1
F-BIPA
07.01.01 .02
F-BIPA
07.01 .01.03

5 Pengujian Contoh
uji

Untuk mengetahui kesesuaian terhadap syarat
mutu sesuai dengan SNI 01-3551-2000 dan SNI
355'l:2012, mi lnstan
Metode, jumlah contoh dan syarat lulus uji
sesuai dengan SNI komoditi terkail.
Jika ada parameter yang tidak memenuhi
syarat, maka dilakukan Pengujian Ulang
terhadap Arsip Contoh yang ada.

Laporan Hasil Uji a. Mencantumkan kesesuaian dan ketidaksesuaian
dalam pemenuhan SNI terkait dan
menc€lntumkan merek produk

b. Mencantumkan persyaratan mutu SNI dan hasil
uji

1 Tinjauan terhadap
laporan audit dan
Laporan Hasil Uji
dilakukan oleh

6.

il TINJAUAN
a. Pada laporan Hasil Uji:

- Jika ada sdu atau lebih parameter yang tidak
memenuhi persyaratan SNl, maka atas
permintaan LSPro dilakukan uii ulanq untuk



SKEMA SERTIFIKASI

MI INSTAN

ISISKEMA

No. Dokumen
No. Terbitan/Rev
TanggalTerbit
Bagian

Halaman

NO
FUNGSI

PENILAIAN
KESESUAIAN

PERSYARATAN KETERANGA
N

1 2 3 4
Koordinator
Sampling dan
Pengujian Produk - Jika hasil uji terhadap arsip contoh pabdk tidak

memenuhi persyar€rtan SNl, maka LSpro
memberitahukan ke perusahaan untuk
melakukan tindakan koreksi maksimal 2 (dua)
bulan untuk parameter terkait sebelum
dilakukan pengambilan dan pengujian ulang
untuk semua parameter SNl.

- Jika hasil uji ulang tidak memenuhi
persyaratan maka permohonan dinyatakan
ditolak.

b. Pada Laporan Audit:
- Jika ada ketidaksesuaian kategori major, maka

LSPro menginformasikan kepada perusahaan
untuk melakukan tindakan perbaikan maksimal
I (satu) bulan sejak tanggat audit.

- Jika ada ketidaksesuaian kategoi minor, maka
LSPro menginformasikan kepada perusahaan
untuk melakukan tindakan perbaikan maksimal
2 (dua) bulan sejak tanggat audit.

- Jika hasil verifikasi terhadap tindak koreksi
diatas (iika 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 rekomendasi untuk
pengambilan keputusan sertifikasi.

- Hasil uji laboratorium dan aspek manajemen
mutu ditinjau oleh Koordinator Sampling dan
Pengujian Produk kemudian divalidasi oleh
Kepala Seksi Standardisasi dan Sertifikasi.

- Jika sudah memenuhi syarat maka Kepala
Seksi Standardisasi dan Sertifikasi
merekomendasikan untuk dilanjdkan ke rapat
penilai.

parameter lersebut
ada di pabrik.

terhadap contoh uji yang

IV KEPUTUSAN
Keputusan
Sertifikasi melalui
Rapat Tim Penilai

a. Sesuai Prosedur Penerbitan, Pemeliharaan,
Penundaan Dan Pencabutan Sertifikat pSM-
LSPro 07.03, Tim penilai akan melakukan
evaluasi terhadap permohonan, hasil audit dan
hasil mohonU ian contoh roduk

PSM-LSPro
07.03

: F-8lPA o7.o5.oo.o8
: V/Rev.o,
: 4 November zorg
:E

:7 dariro

1



SKEMA SERTIFIKASI
No. Dokumen
No. Terbitan/Rev
TanggalTerbit
Bagian

Halaman

NO
FUNGSI

PENILAIAN
KESESUAIAN

PERSYARATAN KETERANGA
N

1 2 3 4
b. Dilakukan oleh Tim penilai LSPro BlpA yang

memiliki kompetensi produk mi lnstan serta
independen terhadap proses sertifikasi :

- Pembahasan pada rapat penilai terdiri dari 4
bagian meliputi : SMM ISO 9@1:2015, Mutu
Produk, Legal dan SMM LSPro BIPA. Tim
Penilai terdiri personil yang menguasai sistem
manajemen mutu ,SO 9OO1:2015 atau
revisinya, menguasai proses dan mutu produk,
menguasai aspek legal dari suatu perusahaan
dan menguasai SMM LSPro.

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

c. Keputusan sertifikasi untuk kegidan surveilen
berupa dapat dipertahankan (dilanjutkan),
ditangguhkan, dicabut penggunaan SPPT SNl.

LISENSI
1 Penerbitan SPPT

SNI
a. Sesuai Format LSPro BIPA No.Dokumen F-BIPA

07.03.00.04 Sertifikat Produk Pengguna Tanda
SNI Tipe 5.

b. Penulisan data yang tercantum dalam SPPT-SNI
mi instan sebagai bedkut:
1) Nomor
2) Tipe Sertifikasi
3) Nama perusahaan
4) Alamat Perusahaan
5) Alamat Pabrik
6) Direksi/PenanggungJawab
7) Perusahaanpemaklon/pengguna
8) Alamat perusahaan pemaklon/pengguna
9) Penanggung Jawab perusahaan
10) pemaklon/pengguna
1 1) Komoditi/Jenis, harus dinyatakan dengan

jelas termasuk dalam jenis
12)Tipe Produk, harus dinyatakan dengan jelas

jenis kemasannya
13) Merek
14) Nomor SNI
1 5) Sistem Manajemen Mutu yang digunakan
1 6) Tanggal dikeluarkan
'17) Masa berlaku sertifikat

F.BIPA
07.03.00.04

2 Penandaan a. Produsen yang telah memperoleh SPPT-SNI
wajib membubuhkan tanda SNI pada setiap
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b. Tanda SNI juga dilengkapi informasi nomor SNI
dan jenis mi instan

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

d. Pada produk diberi kelerangan: Batch produksi,
Merek, Spesifikasi Produk, Dimensi, Nama
Pabrik.

kemasan dan/atau label pada
pendahuluan
skema ini

SURVAILEN
1 Audit Survailen Bila perusahaan tidak bersedia dilakukan

pelaksanaan surveilen sesuai dengan jadwal yang
telah ditetapkan akan diberikan sanksi yaitu:
1. Surat peringatan pertama dikirimkan, setelah

melebihi dari 30 hari dari jadwal yang telah
ditetapkan.

2. Surat peringatan kedua dikirimkan, setelah
melebihi dari 30 hari dari surat peringatan
pertama

3. Surat pembekuan SPPT SNI akan dikirimkan,
setelah melebihi dari 30 hari dari surat
peringatan kedua_

4. Surat pen€butan SPPT SNI akan dlkirimkan,
setelah melebihi dari 60 hari dari surat
pembekuan.

5. Bila Sertifikasi dihentikan, dibekukan atau
dicabut, maka perusahaan:
a. Tidak diperkenankan mencanlumkan logo

SNI pada kemasan/label.
b. Tidak diperkenankan menjual belikan dalam

benluk kemasan/segel dengan logo SNl.
c. Mengembalikan sertifikat SPPT SNI pada

LSPro BIPA. (Sertifikasi di cabut).

Pelaksanaan Audit
Surveilen

a. Sesuai Prosedur LSPro BIPA PSM-LSPro
07.02 Prosedur Surveilen dilaksanakan 1

(satu) tahun sekali selama periode sertifikasi.
Kegiatan survailen pertama sampai ketiga
dilaksanakan sesuai aktivitas 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 dan/atau di pasar.

PSM-LSPro
07.o2

2.
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il

1 2 3 4
Area yang diaudit Auditor dapat mempertim

berdasarkan hasil surveilen
bangkan area audit
LSPro dan hasil audit

dari LSSM terakhir.
Audit dilakukan pada Line Produksi, Laboratorium,
Manajemen dan beberapa area lainnya (sesuai
dengan audit plan yang disusun).

Palembang, 4 November 2019
WakihManajemen,I

Er\Yunta

J.


