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ENTANG

IJ.T-U]!I![ TEKNIS (JUKNIS)PELAKSANAAN PEMBERLAKUAN DAN PENGAWASANpENEMpAN SrnruonR ruRSiOrunl truooruestn 1sr,t-l uirrv' xennrr,rrr sEcAM WAJrB

DENGAN MHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL BASIS INDUSTRI MANUFAKTUR,

Menimbang : a. bahwa dalafi rangka pelaksanaan pasal 4 ayat (S) dan pasal .1.1

peraturan Menteri perindustrian Nomor 84/M-rNb,oe dle/zorz i"ntr""pembertakuan Standar Nasionat tndonesia (SNt) Ufi k;;;ik S;;;;
Wajib, perlu menerbitkan petunjuk Teknis (L*rirt F.lrilrr*.pemberlakuan dan pengawasan penerapan Sf,fi UOin f.rurit ierri.
Wajib.

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a, perru menetapkan peraturan Direi-tur Jenderar aasis rndustri
Manufaktur tentang petunjuk Teknis (Juknis) p.|il.;;
pemberlakuan dan pengawasan penerapan bNl uoin rrr.rii s..rru
Wajib;

Mengingat : 1. Peraturan. Presiden Republik lndonesia Nomor 24 Tahun 2010
tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian frf.g.i, sr,1,
Susunar Organisasi, Tugas dan Fungs-i Eselon f X.m.nteii"rn fleqaru
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir Oenqan peraii;n
Presiden Republik lndonesia Nomor g2 Tahun 201 

.i;

Keputusan Presiden Republik lndonesia Nomor 143/M Tahun 2010
tentang Pengangkatan Direktur Jenderal Basis tnOustri tvtanutattur
dan Kepala Badan pengkajian Kebijakan tktim Oan Mutu lndusirl; 

- "-

Peraturan Menteri perindustrian Nomor 105/M_lND/pER/l0/2010
tentang 0rganisasi dan Tata Kerja Kementerian perindustrian;

Peraturan Menteri perinduskian Nomor 84/M_lND/pER/8i2012
tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia fSf,fU Ulin
Keramik Secara Wajib.

4.

2.

3.
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Menetapkan

Peraturan Direktur Jenderal BIM
Nomor ; 13rIBIy1.FEF/L0/20L2

MEMUTUSKAN:

PEMTURAN DIREKTUR JENDEML BASIS INDUSTRI MANUFAKTUR
TENTANG PETUNJUK TEKNts (JUKNls) pe Lerisnrrrnnr,r
PEI\IBERLAKUAN DAN PENGAWASAN PENEMPAN STNruONN
NASTONAL tNDONESjA (SNt) UBrN KERAMIK SECARA WAJ jB.

pasal 
1

Membedakukan petunjuk Teknis (Juknis) pelaksanaan pemberlakuan dan
H€ngawasan penerapan SNI Ubin Keramik Secara Wajib sebaoaimana
dimaksud dalam Lampiran peraturan Direktur Jenderal ini 

' - ----"-
pasal 2

Petunjuk Teknis sebagaimana dimaksud
pedoman bagi para pihak terkait dalam
pemberian Pertimbangan Teknis dan
Keramik Secara Wajib.

dalam Pasal 1 merupakan
pelaksanaan pemberlakuan,

pengawasan penerapan SNI Ubin

pasal 3

Peraturan Dhektur Jenderal mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan diJakarta
pada tanggal, 3 C}<tober 2012

DIREKTUR JENDERAL

BASIS INDUSTRI MANUFAKTUR

=--X\\NN
PANGGAH SUSANTO

Tembusan Peraturan Direktur Jenderal ini disampaikan kepada:

1. MenteriPerindustrian;
2. MenteriPerdagangan;
3. MenteriNegara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;4. Kepala Badan Standardisasi Nasional;
5. Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Kementerian Keuangan;6. DirekturJenderalPerdaganganLuarNegeri, Kementeiian'perdagangan;/. Direktur Jenderalperdagangan Dalam Negeri, Kementerian perdaga,-ngan;
8. Para Pejabat Eselon I di Lingkungan Kementerian perinduskian;
9. Kepala Dinas yang bertanggung jiwab di bidang perindustrian di provinsiiKabupaten/Kota;
10. Kepala Pusat Standardisasi Kementerian perind-ushlan;

1'1. Kepala Balai Besardan Barai rnduski di ringkungan Kementerian perindustrian;
12. Sekretaris Direktorat Jenderal Basis lndustii Manufaktur;
13. Ketua Lembaga Penilaian Kesesuaian (LpK);
14. Pertinggal

"C
opy P

eraturan ini di buat untuk penayangan di w
ebsite http://bpkim

i.kem
enperin.go.id/pusat/ "



LAMPJRAN PEMTURAN DIREKTUR JENDERAL BASIS INDUSTRI MANUFAKTUR

NOMOR

TANGGAL
: r3lBn4lPER/IO/20l-2
:3 Oktober 2012

I!IU_YU_. TEKNIS (JUKNIS) PELAKSANAAN PEfu1BERLAKUAN DAN PENGAWASAN
PENERAPAN STANDAR NASiONAL INDONESIA TSI,IIiUgIN iiRAMIK SECAM WAJIB

1.

2.

BAB I

BAB II

BAB III

4. BAB IV
5, BAB V
7. BAB VI
8, BAB VII
9. BAB VIII
lO,LAMPIRAN

KETENTUAN UMUM
LINGKUP PEMBERLAKUAN SNI UBIN KEMMIK SECARA WAJIBTATA CARA MEMPEROLEH SERTIFIKAT PRODUi' Pir,]biUr,rNNr.'r
TANDA (SPPT) SNI
PENGAMBILAN CONTOH
TATA CARA PENANDMN
PERTIMBANGAN TEKNIS
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
PENUTUP
- LAMPIMN - IVETODE PENGAMBILAN CONTOH

DIREKTUR JENDERAL

BASIS INDUSTRI MANUFAKTUR

=--X\\\\\
PANGGAH SUSANTO
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PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PEMBERLAKUAN DAN PENGAWASAN PENERAPAN
STANDAR NASTONAL INDONESjA (SNl) uBtN rennrvrx SECARA WAJTB

BAB I

KETENTUAN UIVUiV

Dalam Petunjuk Teknis ini yang dimaksud dengan:

1. Produsen Ubin Keramik adarah perusahaan yang memproduksi ubin Keramik denqanminimat merakukan proses,pembentukan dan pi*Jr p.rn6rtuiu; 
't; ;;il;ki ili;u;produksi minimal yaitu peralatan mesin pembentukan dan tungku pembakaran.

2 Lembaga Sertifikasi produk (LSpro) adarah rembaga yang merakukan kegiatan sertifikasiProduk penggunaan Tanda SNI Ubin Keramit< yang iitrinpk Menteri.
3 Laboratorium Penguji adalah laboratorium yang ditunjuk Menteri untuk melakukan keoiatanpensujian terhadap Ubin Keramik sesuai ipes-ifikasi'sr'rr rso ioorjo}jiii lrii ,.tli,J'"rii

sesuai SNI ISO 10545:Seri.

4 sertifikat.Hasil uji (sHU) / Laporan Hasir uji ( LHU) adarah sertifikavraporan hasir pengujian
atas contoh Ubin Keramik menurut spesifiliaii stti rso .r3006:2010 

oan metoo-e;ji ;";;;sNl tso 10545:seri yang diterbitkan oreh Laboratorium penguji yang ortunluI rr,renteii.-----'
5. sertifikat Produk penggunaan Tanda SNr (sppT-sNr) adarah sertifikat produk penggunaan

Tanda sNr yang dikeruarkan oreh Lembaga serttintaii produk (LSpro) y;,rs ;ii,,;j;i;
ll.ltlil:p^ral-produsen yans mampu memproduksi Ubin reramir deiuaii#i;;;'dNi
ISO 13006:2010.

6. Sistem Manajemen Mutu (SMM) ?!lulfl9_!ul* kegiatan dalam rangka penerapan sistemmanajemen muru menurul sNr rso 90012008 atair sistem manalimen ,.nrr" rri, v.rJsetara.

? 
f^.:,^Tii.^:u]i19, 

P:iqrfuun atau Mutuat Recognition or Anansement (MRA) adatah
KesepaKaran yang dirakukan oreh Komite Akreditasi Nasionar (MN) rndonesia dengin
Badan Akreditasi negara rain untuk saring mengakui atau menerima oeneripa- aiau
keseluruhan aspek dalam hal hasil-hasil penilaian keiesuaian.

B. Lembaga sertifikasi sistem^ Manajemen. Mutu (LSSMM) adarah rembaga yang terah
diakreditasi oleh MN atau Badan Akreditasi negara pengekspor yang tiah ,rLrutr.
perjanjian saring pengakuan (Muttuat Recognitioi or Anigemeni wanil oengan KAN
untuk melakukan kegiatan Sertifikasi Sistem Manajemen Mutu.
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10,

11.

12.

13.

9.

Lampiran peraturan Direktur lenderal BIM
Nomor: 1373119rPg R /ro/2ol2

Petugas Pengawas standar produk yang seranjutnya disebut ppsp adarah pegawai Negerispil di pusat atau daerah yang ditugaskln untlt metakukan pengawasan barang dan/ataujasa di lokasi produksi dan di ruar rokasi kegiatan produksi yrng sr.,Irny. terah diberrakukan
secara wajib.

Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidangperinduskian.

Direktorat Jenderar pembina rndustri adarah Direktorat Jenderar Basis rndustri Manufaktur,
Kementerian Perindustrian.

Direktur Jenderar Pembina rndustri adarah Direktur Jenderar Basis rndustri Manufaktur,
Kementerian Perindustrian.

Direktur Pembina rndustri adalah. Direktur yang membina indushi Ubin Keramik pada
Direktorat Jenderar Basis rndustri Manufaktur, kerienterian peiinoustrran.

LINGKUP PEMBERLAKUAN ,I^i?,I,* KERAMIK sEcARA WAJIB

1. sNl lso 13006:2010 berraku secara wajib pada Ubin Keramik yang memiliki nomor
Harmonize Sysfem (HS):

b.

c.

d.

f.

s.
h.

i,

j,

ex. 6907.'10.10.00;

ex. 6907.10.90.00;

ex. 6907.90.10.00;

ex. 6907.90.90.00;

ex.6908.10.10.00;

ex.6908.10.90.00;

ex. 6908.90.1 '1.00;

ex. 6908.90.19.00;

ex. 6908.90.91.00; dan

ex. 6908.90.99.00.

Ubin Keramik sebagaimana dimaksud pada angka 1 merupakan suatu rempeng ripis yang
dibuat dari lempung/tanah liar dan/atau materiar anorganik lain, biasanya dig;n;d;;rtui
melapisl.dinding 

_dan 
rantai yang pada umumnya dib-entuk dengan caia ekitrusi (A) atau

dipress/ditekan (B) pada suhu ruang ,tetapi dapat juga dibentu-k oung* p.r.; bi'n lCt,kemudian dikeringkan dan sesudah itu oioatar paoa iuhu yang cuku[ uniuk ,rrprrt.'n
sifat-sifat yang diinginkan; ubin dapat digrasir (bL) atau tanfa-gtasir'1ucLy, troat muoan
terbakar dan tidak dipengaruhi cahaya.
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Lampiran peraturan Direktur Jenderal BIM
Nomor: t3/€n /pER/I0 /2012

TATA cARA rr rflfi?llrrH sppr sNr

A. Jenis Sertifikasi

Untuk memperoleh sppT-sNl Ubin Keramik, pelaku usaha / produsen ubin Keramikmengajukan permohonan SppT-SNl melalui Sertifikasi Sistem 5.

B. Proses Sertifikasi

1. Pemohon SppT-SNl terdiri dari:
a. Produsen Ubin Keramik dalam negeri; alaub. Produsen Ubin Keramik asal impoi.

2' Produsen ubin Keramik asar.impor wajib sebagaimana dimaksud pada angka 1 yang:a. memiriki perwakiran-di rndonesia wajib menunjuk peruhaaan p.*."hr.nnvu 
'intul

menangani dan bertanggung jawab dan menangani permohonan sFFi-dNi
maupun cuslom crearance daram surat permohonai sppr-sNr ..rti ,.g.r. 

-h.i

yang terkait dengan penerapan SNI Ubin Keramik secara wajib; atau

b' tidak memiriki perwakiran di rndonesia wajib menunjuk pihak ketiga yang akan
menangani dan bertanggung jawab dan menangini permohonin 'siFr:sr,ri
maupun cuslom crearance daram surar permohonan sppr-sNr ..,ra ,egrra hai
yang terkait dengan penerapan SNI Ubin keramik secara wajib.

3' Produsen Ubin Keramik daram negeri dan produsen ubin Keramik rmpor sebagaimanadimakud pada angka 1,. perusahaan perwakilan dan pihak f<e tit![;;bd;ir;;;
dimaksud pada angka 2 selanjutnya disebut pelaku usaha.

4. Pelaku usaha yang mengajukan permohonan sppr-sNr Ubin Keramik wajib memenuhi
persyaratan adminisrrasi, dengan menunjukkan dokumen asri dan menyerant* r.i.
copy berupa:

a. lzin usaha rndustri (rUr), Tanda Daftar rnduski (TDr) atau surat rzin sejenis dengan
lingkup usaha industri Ubin Keramik dari luar neger (daram uuna* rnoo'ne.Ll '-"

b. surat Pendaftaran atau Tanda Daftar Merek yang diterbitkan oreh Direkrorat
Jenderal Hak Kekayaan lntelektual Kementerian'Huium dan Hak n.u.i r,rr.nuri,
untuk Ubin Keramik; dan/alau perjanjian Lisensi dari pemirik merek, y.;tfi;
didaftarkan pada Direkrorat Jenderar Hak Kekayaan lntelektual xementerian "trutum

dan HAM sesuai ketentuan pasai 43 Undang-Undang Nomor 1b ratun ioor
tentang Merek;
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Lampiran peraturan Direktur Jenderal BIM
Nom o r: l3lBrLrlp Ep/70 / 2oL2

c Dalam hal terjadi pemesanan.ubin 
.Keramik atas permintaan badan usaha rainnya

kepada produsen dan ubin Keramik dimaksuo r.nggunrt.n merek mirik badanusaha dimaksud yang dibuktikan. dengan kontrak %qu.uru antara produsen
dengan badan usaha rainnya tersebut (ierjanjia ntkont)i nat.oon), peraku usaha
selaku pemohon SppT-SNl pada saat ,eng.;uLan permohonan SnCi Sfrff p.lu
LSPro wajib menunjukkan dokumen asli dan ienyerahkan fofo .opy

1) Perjanjian pemesanan pembuatan produk pada produsen ubin Keramik dari
badan usaha lainya (perjanjian makioon\;

2) sertifikat Merek dan/atau Tanda Daftar Merek yang diterbitkan oreh Direktorar
Jenderar Hak Kekayaan rnterektuar Kementeriai Hukum dan Har< nsasi
Manusia mllik pelaku usaha lainya yang akan dilekatkan pada kemasan Ubin
Keramik yang dipesan dalam perjanjian sebagaimana dimaksud prd;hili;;
atau

3) Lisensi dari pemirik Merek yang dimiliki peraku usaha rainnya yang terah
didaftarkan pada Direktorat Jendirar Hak kekayaan rnterektuai K;enb;;;
Hukum dan Hak Asasi Manusia yang merek dimaksud at<an Cilet<atkan falakemasan Ubin Keramik yang dipesan daram perjanjian sebagaimana oima'riuJ
pada huruf a.

d. Memenuhi ketentuan sertilikasi sebagai berikut:

1) telah menerapkan Sistem Manajemen Mutu (SMM), yang dibuktikan dengan :

a) Surat pernyataan_gjl ]9tt menerapkan SMM sesuai dengan Sistem
Manajemen Mutu SNI ISO 9001:2008 atau revisinya; atau

b) sertifikat sistem Manajemen Mutu sNr rSo 900'r:200g atau revisinya arau
Sistem Manajemen Mutu yang setara yang diterbitkan ofen Lembaga
sertifikasi sistem Manajemen Mutu (LSS-rvMi yang diakreditasi oreh K,{N
atau Badan Akreditasi negara lain yang telatr melaiukan p.rlunliun sufing
pengakuan (Mutual Recognition Anangenent (MRa)), dengan mf,f untui
bidang sertifikasi SMM.

2) produk harus memenuhi persyaratan SNI yang dibuktikan,dengan:

a) memperoreh Sertifikaulaporan Hasir uji (SHU/LHU) dari Laboratorium
Penguji yang sudah diakreditasi MN din ditunjuk Menteri perinousirian;
atau
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3)

Lampiran Peraturan Direktur Jenderal BIM
Nomor: 13rg1r"ypg R/ro /2012

b) memperoleh sertifikauLaporan Hasir uji (SHU/LHU) dari Laboratoriurn
Penguji negara asal pabrikan yang ditunjik Menteri dengan ketentuan
bahwa Laboratorium penguji dimaklud teiah diakreditasi 6reh Lembaga
Akeditasi Negara tempat laboratorium dimaksud berada, dan Lembaga
Akreditasi dimaksud telah melakukan Mutual Recognition Anangenint
(lr/M) dengan MN serta. negara asal pabrikan telafi memiliki peijanjian
bilateral atau multilateral di bidang regulasi leknis dengan lndonesia.

Pelaku.usaha yang mengajukan permohonan sppT sNr dan memiriki rebih dari
1 (satu) unit produksi yang berada pada lokasi yang berbeda, wajib:

a) menyatakan bahwa semua pabrik Ubin Keramik yang berbeda lokasi
diajukan untuk mendapatkan SppT_SNl;

b) menerapkan SMM di semua lokasi pabrik;dan

c) menerima penetapan LSpro tenlang lokasi unit produksi yang akan diaudit
berdasarkan permohonan SpPT_SNl.

Evaluasi kelengkapan dokumen dilakukan oleh LSpro, dan apabila dokumen
belum lengkap harus segera dilengkapi oleh perusahaan p.ro[on untuk dapat
diproses lebih lanjut.

A.udit kecukupan dan kebenaran dokumen SMM daram sertifikasi sistem 5
dilakukan oleh tim auditor dengan. mengevaluasi pemenuhan persyaratan
dokumen SMM, jika tidak memenuhi peisyaratan, 'maka 

LFSpio meminta
kepada perusahaan pemohon unluk segera melakukan perbaikan sesuai
dengan persyaratan.

Laporan Audil sertifikasi sMM dan sertifikasi Hasir uji serta dokumen rainnya
dalam sertifikasi sistem 5 dikaji oleh tim evaluasi LSpro untuk menentukan
keputusan sertifi kasi, yaitu:

a) pemberian atau perpanjangan SppT-SNl bila memenuhi persyaratan
sertifikasi;

b) penundaan pemberian atau perpanjangan SppT-SNl bila belum
memenuhi persyaralan sertifikasi, namun perusahaan pemohon dapat
melakukan tindakan perbaikan; atau

c) penolakan pemberian atau perpanjangan SppT SNI, bila tidak memenuhi
persyaratan sertifi kasi.

4)
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Lampiran Peraturan Direktur Jenderal BIM
Nomor: 13lBrl4,&ER/IO /20L2

1:I9f.qr9 dip,erlukan bagi seliap LSpro untuk pemrosesan dan penerbitan
SPPT-SNI apabila dokumen sudah lengkap dan benar aOalafr at (empat puluh
satu), hari kerja di luar waktu pengujian- dan tindakan perbaikan, iebagaimana
dimaksud datam Surat Keputusan Kepata Bppl No. ZqiBpittiZOOA.

lalam. lal terdapal permohonan SppT_SNl kepada LSpro yang ditunjuk
Menteri telah diajukan selamballambatnya pada tanggal 1 November 2012
namun sampai dengan tanggal 1 Januari 2013 belum dipat diterbitkan karena
alasan^teJ<nis, LSPro wajib mengeluarkan surat keterangan kepada pemohon
SPPT-SNl yang menerangkan bahwa proses sertifikasi priOut riasih ne4atan.

Sural keterangan sebagaimana dimaksud pada angka g) maksimal berlaku
sampai dengan tanggal 31 Marei 2013.

C, Ketentuan TerkaitSppT-SNl:

1. Peninjuan Urang Atas Merek yang Tercantum Daram sppr-sNr rerkait perjanjian
Makloon

a. Mereksebagaimana diry|1u_dt?9, huruf.B angka4 butirc angka 2) dan angka
3) dicantumkan dalam SppT_SNl yang dimoh6nkan pemonon Spei-SNl, LSF;
wajib merakukan peninjauan urang pada saat surveiran u.ro...i[n iri pJ,i.rii'
sebagaimana dimaksud.pada huruf B angka 4 butir c angka 1) terkait o.rgiltiui;
Keramik yang diproduksi.

b. Dalam har pemegang sppr-sNr berdasarkan perjanjian makroon sebaqaimana
dimaksud pada huruf huruf B angka 4 butir c angka a .;drtiilrk-;ri;k'i;;;
memproduksi ubin Keramik dengan merek dari peiaku uiaha rainnya ,.ororirrn",
tersebui_dalam perjanjian makloon, maka LSpro wajib menghapus ;.;.k;i;;k;;;
dalam SPPT-SNl sebagai hasil surveilan.

2. Jaminan mutu Ubin Keramik:

a. hasil produksi daram negeri sesuai dengan SNI rso 13006:20.10 sebagaimana
dimaksud pada Bab ll angka 1 merupakanlanggung jawab:'l) produsen Ubin Keramik; atau
2) produsen Ubin Keramik dan badan usaha rainnya daram har terjadi pemesanan

Ubin Keramik atas permintaan badan usaha lainnya kepada p.Ori.. J.r.r.
. menggunakan merek milik badan usaha lainya dimaksud @akloon).b. asal impor sesuai dengan SNI ISO 13006:2bi0 ,.ruprk.n tangiung ;awaOprodusen dan importir Ubin Keramik dimaksud.

3. Biaya SPPT-SNl merupakan tanggung jawab perusahaan yang bersangkutan.
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Lampiran Peratura n DirekturJenderal BIM
Nomor: f 3lBrl,t&E R/LO/20L2

4 LSPro memberitahukan ke perusahaan pemohon tentang Sppr-SNr yang terahditerbitkan dan menyampaikan salinan sertifikat kepada Kepala Badan penqkaiian
Kebijakan, rkrim dan Mrtu lndustri serta kepada bi,;ktur-:;.;uJ b.ri."'rio,jrt,i
[,,lanufaktur Kementerian perindustrian.

5' LSPro bertanggung jawab terhadap sppT-sNr yang diterbitkan dan wajib meraporkan
kepada Direktur Pembina lndustri Keramjk

6 Peraku usaha pemegang sppr-sNr Ubin Keramik wajib untuk menyampaikan raporan
realisasi produksi dan/atau impor Ubin Keramik kepadi Direktur L.no."i guri, inlr.tii
Manufaktur setiap 6 (enam) buran sejak diterbittannya ieet_sttr uuin xeiamit.- 

---"

BAB IV
PENGAMBILAN CONTOH

1' Jenis dokumen yang wajib dipersiapkan daram pengambiran contoh, sebagai berikut:a. Surat tugas pengambil contoh;
b. Rencana pengambilan contoh;c. Formulir Berita Acara pengambilan contoh;d. Label Contoh Uji;
e. Suratjalan pengiriman contoh; danf. SNI yang terkait.

2. Pengambilan contoh dilakukan dalam rangka:

a. Sertifikasi awal SppT-SNl;

b. Sertifikasi ulang SppT-SNl;

c. Surveilan;

d. Pengawasan penerapan SNldi lokasi produksi oleh ppSp; dan

e. Pengawasan SPPT-SNl di luar lokasi produksi oleh ppSp.

3. Jumlah contoh yang diambir dan tata caralperaksanaan pengambiran contoh daram rangka
permohonan SPPT sNr, surveiran dan pengawasan p"nerapan sNr di rokasi pil;kri ,i;;
PPSP mengacu pada Metode pengambiran contoh ijbin Keramik sebagaimana oimikiuJ
pada Lampiran petunjuk Teknis ini,
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Lampiran peraturan Direktur Jenderal BIM
N omo r: l3lbJl4/DE R/ ro / 20 L2

4. Pengambrlan contoh dalam rangka pengawasan penerapan SNrdi ruar rokasi produksi:

c. Pengambrran contoh di ruar rokasi produksi minimar dirakukan oreh 2 (dua) orang ppsp
yang dapat bekerjasama dengan ppC.

d pengambiran contoh diraksanakan dengan pemberian Ubin Keramik yang masih daram
kemasan bertanda sNr dari penjuar aiau dishibutor dengan dibuktikan merarui tanda
bukti pembelian asli dari penjual.

t.

Tanda bukti pembelian minimal wajib memuat informasi:1) namatoko/distributor;
2) alamattoko/diskibutor;
3) jenis barang yang dibeli;
4) tanggal pembelian.

contoh uji yang terah diambir wajib diberi seger dan raber oreh ppsp, dengan ketentuanjumlah,pada masing-masing jenis yang diteiukan di toko/distributor miniirat uerlumtan
30 keping.

Pengambilan contoh dan pemberian raber uji wajib dibuat daram Berita Acara dengan
masing-masing rangkap 2 (dua).

Berila Acara dan raber uji sebagaimana dimaksud pada huruf e wajib ditandatangani
oleh PPSP.

Kedua rangkap Berita Acara pengambiran co_ntoh dan pemberian raber uji sebagaimana
dimaksud pada hurufe masing-masing diberikan kepada:1) lembar pertama untuk Laboratorium penguji; dan2) lembar kedua untuk PpSp,

Contoh uji dikemas oleh ppSp dengan identitas yang jelas tentang barang yang
diambil contohnya, tanggar pengambiran contoh, nami oan ltamat toko/distributor.

1.

TATAcARTS$ANDMN

ljg.9.y*l ubin Keramik yang terah memperoreh sppr sNr wajib mencantumkan tanda"sNl" pada Kemasan berisi ubin Keramik yang memenuhi .yur.i ,nut, sNl ISO 13006:2010
dengan mengacu pada pedoman MN Nomor 403 - 201'1 tetang penilaian Kesesuaian
Ketenluan Umum Penggunaan Tanda Kesesuaian Berbasis SNrdan/atau Regurasi Tek;i;.
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Lampiran peraturan Direktur Jenderal BIM
Nomor: 13/BTM/PE Rl/rO /2012

2. Gambar Tanda SNI sebagaimana dimaksud pada angka 1 sebagaiberikut:

Tanda SNI
%i

5rurrry
No. $Nl
Kode lembaga sertifikasi produk

3 Pencantuman tanda sNr Ubin Keramik pada kemasan sebagaimana dimaksud pada angka
1 dengan cara Cetaldprinting.

BAB VI
PERTIMBANGAN TEKNIS

1' slrat,Pertimbangan Teknis merupakan rekomendasi dari Direktorat Jenderal Basis lndustriManufaktur yang menjeraskan suatu jenis Ubin Keramik impor oengan 
-nor* 

F* l.rirsebagaimana dimaksud dalam BAB il angka 1 tidak dibeiakukan"k;tent;a; srrri u[i,Keramik secara wajib, dengan ketentuan apabila digunakan:

a sebagai contoh uji untuk program peneritian dan pengemban gan (Research and
Development);

b. sebagai contoh uji dalam rangka penerbitan SppT SNI; atau

c. sebagai barang contoh dalam pameran.

5 surat Pertimbangan Teknis sebagaimana dimaksud pada angka i dapat diberikan kepada:

a. Produsen; atau

b. lmportir;

6. surat Pertimbangan Teknis sebagaimana dimaksud pada angka t hanya berraku 1 (satu) karipada saat importasi Ubin Keramik.
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Lampiran Peraturan Direktur Jenderal BIM
N o mo r: 13ATI4&ER/IO / 20 12

7. Permohonan Pertimbangan Teknis Ubin Keramik dirakukan dengan mengajukan permohonan
kepada Direktur Jenderar pembina rndustri dan merampirkan oot umen lrng oipu"vurrir,un
sebagaiberikut:

a. Produsen

1) Copy lzin Usaha lndustri/Tanda daftar lndustri Ubin Keramik atau lzin sejenis dalam
bahasa lndonesia bagi produsen luar negeri;

2) Copy Tanda Daftar perusahaan atau Surat sejenis dari lembaqa yanq berwenano
mengeluarkan di negara tempat perusahaan pemohon berada"bagi ft;;;; lr.;
negeri (dalam bahasa lndonesia);

3) Menyampaikan hal-hal terkait dengan produksi, yaitu:

a) Kapasitas produksi terpasang;

b) Rencana produksi;

c) Reliasasi produksi per tahun selama 3 (tiga) tahun berturut turut;

4) Surat Pernyataan bermererai cukup yang menyatakan bahwa Ubin Keramik yang
diimpor akan digunakan untuk:

Progarm penelitian dan pengemban gan (research and developmenf);

a) Contoh uji dalam rangka penerbitan SppT_SNl; dan/atau

b) Barang contoh dalam pameran;

wajib disertai dengan bukti yang dapat dipertanggung jawabkan seperti:a) S_urat Keterangan dari LSpro yang menjiangian Oatrwa proOut yang akan

. . diimpor merupakan contoh uji dalam rangka penerbitan Sppi_SNl;b) Rencana pengembangan produk (bagi produk yang digunakan untuk R and
D);atau

c) Surat undangan atau surat keikutsertaan dalam sebuah pameran.

5) Dokumen rencana impor yang memuat informasi:
a) Jenis dan spesifikasi Ubin Keramik;
b) Merek;
c) Nama produsen;

d) Negara asal produk;
e) Jumlah yang akan diimpor.

6) Pada saat pengajuan permohonan, pemohon wajib membawa dan menunjukan
dokumen asli:
a) copy rzin usaha rndustri/Tanda daftar rndustri atau rzin sejenis daram bahasa

lndonesia bagi produsen luar negeri;

10
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Lampiran peraturan Direktur Jendera I BIM
Nomor: t3lBrM^)ER/IO /2012

b) Copy Tanda Daftar perusahaan atau Surat se.ienis dari lembaga yang
benvenang mengeluarkan di.negara tempat perusahaan pemohon be;da;agi
produsen luar negeri (dalam bahasa lndonesia);

b. lmportir

1) Copy Surat lzin Usaha perdagangan;

2) Angka pengenal importir;

3) Tanda Daftar perusahaan (TDp)

4) Copy kontrak permohonan impor dari produsen alau lembaga yang berisi ketentuan
yang menyatakan produk yang akan diimpor akan Oigunakai untuti
a) program penelitian dan pengembangan (research and development);
b) Contoh uji dalam rangka penerbitan SppT_SNl; dan/atau

Barang contoh dalam pamerawajib disertai dengan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan seperti:
a) surat Keterangan dari LSpro yang menerangkan bahwa produk vanq akan

diimpor merupakan contoh uji dalarnrangka peierbitan sFFisru[ 
,q"y e'|\(

b) Rencana pengembangan produk;
c) Surat undangan atau surat keikutsertaan dalam sebuah pameran.

5) Dokumen rencana impor yang memuat informasi:
a) Jenis dan spesifikasi Ubin Keramik;
b) Merek;
c) Nama produsen;
d) Negara asal produk;
e) Jumlah produk yang akan diimpor

6) Pada saat pengajuan permohonan, pemohon wajib membawa dan menunjukan
dokumen asli
a) Copy lzin Usaha lnduslriffanda daffar lndushi atau lzin sejenis dalam bahasa

lndonesia bagi produsen luar negeri;

b) Copy Tanda Daftar perusahaan atau Surat sejenis dari lembaga yang
berwenang mengeruarkan di.negara lempar perusahaan pemohon uer-"JaGgi
produsen luar negeri (dalam bahasa lndonesia);

c) kontrak permohonan_ impor dari produsen arau rembaga sebagaimana
dimaksud pada Huruf B angka 4.

B Surat Pertimbangan Teknis diberikan jika berdasarkan penelitian beriku ini terdapat hal terkait
kesesuaian antara kepentingan impor dengan:
a. perizinan;

b, jenis dan spesifikasi;

11
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9.

La mpiran peraturan DirekturJenderal BIM
Nomor: t3lBrl4lpE R/70 / 20l.2

c. penggunaan Ubin Keramik; dan

d. jumlah kebutuhan Ubin Keramik yang akan diimpor.

Berdasarkan hasir peneritian atas kebenaran, kesesuaian dan kerengkapan dokumen dengankebutuhan Ubin Keramik sebenarnya, Direktur Jendeiar Basis rndustri Manufaktur
menerbitkan atau menorak untuk menerbitkan pertimbangan Teknis serambailril;i;;;;
(lima) hari kerja sejak diterima kerengkapan dokumen prrritonun pertimbangan reinis.'- 

-

::t^r,r:h:i"ii1i]:1b:91 pemohon pertimbansan Teknis, wajib untuk menyampaikan
raporan rearrsasr rmpor dan penggunaannya kepada Direktorat pembina lndustri'selimbat_
lambatnya 1 (satu) bulan sejak realisasi impor.

Perusahaan atau rembaga pemohon pertimbangan Teknis apabira tidak merakukan kewajiban
sebagaimana dimaksud pada angka 7 perusihaan atau tlmuaga pemohon pertimbangan
Teknis dimaksud tidak dapat mlmperoleh...suraf eertimUangan i.tri, prO. p.Wli.,
berikutnya sampai dengan dipenuhinya kewajiban dimaksud.

Direktorat Pembina rndustri merakukan evaruasi dan pengecekan atas kebenaran raporan
realisasi impor tersebut diatas.

p E M B r NMN 
B#BN uJ 

[r'r oo'roro*

P-embinaan terhadap indushi daram rangka pemberrakuan sNr Ubin Keramik secara wajib
dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Baiis lndustri Manufaktur.

Pembinaan dilaksanakan untuk meningkatkan kemampuan indushi daram menerapkan SNI
secara wajib melalui:

a. sosialisasi atas pemberlakuan sNlsecara wajib dan alau terhadap perubahannya; dan

b. Pembinaan teknis dan konsultasi dalam penerapan SNl.

D.alam 
.melaksanakan 

pengawasan SNr secara wajib, Direktorat Jenderar Basis rndustri
Manufaktur dapat menugaskan petugas pengawas standar produk (ppsp) untut merar<ur<an
pemerikaan perusahaan dan uji petik.

Direktorat Jenderal Basis lndustri Manufaktur dapat melakukan kerja sama dengan lembaga
lain untuk mendukung PPSp daram meraksanakan pengawasan sNisecara wajibl

10.

11.

12.

1.

4.

12

"C
opy P

eraturan ini di buat untuk penayangan di w
ebsite http://bpkim

i.kem
enperin.go.id/pusat/ "



Lampiran peraturan Direktur Jenderal BIM
Nomor: l3r6rMlpER//IO /2OI2

5 Direktorat Jenderar Basis rnduski Manufaktur membuat petunjuk renis pengawasan
penerapan SNr secara wajib sebagai pedoman ppSp dan instansi terkait dar., p;r."k;;;;;;pengawasan penerapan standar produk.

BAB IX
PENUTUP

Petunjuk reknis penerapan SNr Ubin Keramik.secara wajib ini merupakan sarah satu pedomanyang ditetapkan berdasarkan oeraturan perundang-undangan untuk oapat oirafsanai<a;;;;;;;
sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.

13
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LAMPIRAN PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PEMBERLAKUAN DAN PENGAWASANpENERApAN STANDAR NASTONAL INDONEStA (SNj) UBtN KERAT\4lK
SECARA WAJIB

B.

METODE PENGAMBILAN CONTOH

UBIN KERAMIK

Tujuan

Metode Pengambiran contoh ini menjeraskan tata cara pengambiran contoh Ubin Keramik yang
diperlukan untuk mendukung penerapan pemberrakuan sNr rso 13006:2010 Ubin Keramik _
definisi, klasifikasi, karakteristik dan penandaan, secara wajib berdasarkan peraturan Menteri
Perindustrian Nomor 84/[/JND/pEVgr20i2 tentang pemberrakuan standar Nasionar rndonesia
(sNl) ubin Keramik secara wajib. Metode pengambiran contoh ini disusun agar petugas

Pengambil contoh (ppc) memiriki pedoman daram meraksanakan pengambilan contoh Ubin
Keramik.

Metode Pengambilan Contoh ini diterapkan untuk:

l Pengambilan contoh uji di pabrik dalam rangka sertifikasi awal, surveilan dan resertifikasi
sPPT sNr oreh LSpro, serta daram rangka pengawasan standar di pabrik oreh ppsp; dan

2. Pengambiran contoh uji di pasar daram rangka surveiran atau pengawasan sppr sNr.

Ruang Lingkup

Ruang lingkup metode pengambilan contoh m€ncakup standar acuan, ketentuan_ketentuan,
peralatan, jumlah contoh yang diambir, peraksanaan pengambiran contoh, pengemasan contoh uji,
pengiriman contoh uji dan dokumen lerkait. Metode ini berlaku untuk pengambilan contoh ubin
Keramik .

Standar Acuan

Acuan yang digunakan dalam penyusunan dokumen iniadalah:

1. sN I lso 13006:2010 Ubin Keramik - Definisi, krasiflkasi, karakteristik dan penandaan; dan
2. sNl lso 10545-1 :20'r 1 ubin Keramik bagian 1 : pengambilan contoh dan keberterimaan

Ketentuan-ketentuan

1. Pengambilan contoh dilakukan oreh petugas pengambir contoh (ppc) dan/atau petugas

Pengawas standar barang/jasa di pabrik (ppsp) yang kompeten, bersertifikat dan memiriki

D,
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surat tugas dari Lembaga sertifikasi Produk (LSPro) dan/atau Laboratorium Uji atau instansi
terkait lainnya;

2. PPC dan/atau ppSp harus membuat rencana pengambilan co nloh (sampting plan); dan
3. Berita Acara pengambiran contoh dan Laber contoh uji harus ditandatangani oreh ppc

dan/atau ppSp serta wakll dari produsen atau yang bertanggung jawab.

E. Peralatan

1. Alat tulis

2. Peralatan segel

3. Media pengemas.

4. Label Contoh Uji

F. Jumlah contoh yang Diambil

1. Dalam Rangka sertirikasi, surveiran dan Resertifikasi sppr sNr oreh LSpro serta
pengawasan standar di pabrik oleh ppsp.

Contoh Ubin Keramik yang diambil adalah ubin yang dipres kering sesuai dengan
kelompoknya pada Taber 1 sNr rso 13006:2010. Jumrah contoh uji yang diambir adalah
sebagai berikut:

a. Ubin ukuran < 40x40 cm dan atau luas permukaan < 1600 cm2 sebanyak 30 keping
b. Ubin ukuran > 40x40 cm dan atau luas permukaan > 1600 cmz sebanyak 20 keping;
Untuk pengujian sebagai berikut:

a. Mulu permukaan, dimensi, dan deformasi= 10 keping utuh;

b. Kuat patah dan modulus lentur = 7 keping utuh;

c. Penyerapan air = 5 keping utuh; dan

d. Deep abrasi, surface abrasi, ketahanan retak rambut, ketahanan terhadap bahan kimia

ketahanan terhadap noda, COE = g keping utuh

Catatan: - Jumlah contoh Ubin ukuran > 40x40 cm dan atau luas permukaan > 1600

cmz sebanyak 20 keping tidak sama dengan Ubin ukuran < 40x40 cm dan

atau luas permukaan < 1600 cm2 karena dengan ukuran yang dimiliki hanya

dibutuhkan contoh uji sebanyak jumlah dirnaksud.

- Jumlah Ubin Keramik yang disimpan sebagai arsip berjumlah sama dengan

jumtah contoh uji.

2 dan 5
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contoh uji, diambir mewakiri setiap jenis permukaan grasir dan tidak bergrasir. produk ubin
Keramik yang akan diperiksa harus dikelompokkan sedemikian rupa sehingga mudah
diidentiflkasi contoh uji yang diambir harus dapat mewakiri semua ukuran yang disertifikasi
dalam satu periode sertifikasi.

Dalam Rangka Surveilan atau pengawasan SppT SNI di pasar

Petugas Pengambir contoh yang ditugaskan oreh Lembaga sertifikasi produk atau instansi
terkait daram rangka surveiran sertifikasi produk penggunaan tanda sNr dan pengawasan
produk di pasar, pengambiran contoh dilakukan pada 1 (satu) atau beberapa lokasi yang
telah ditetapkan sesuai dengan kebutuhan.

Contoh Ubin Keramik yang diambil adalah ubin yang dipres kering sesuai dengan
kerompoknya pada Taber 1 sNr rso 13006:2010. Jumrah contoh uji yang diambir adarah
sebagai berikut:

a. Ubin ukuran < 40x40 cm dan atau luas permukaan < 1600 cmz sebanyak 30 keping
b. Ubin ukuran > 40x40 cm dan alau luas permukaan > 1600 cmz sebanyak 20 keping;
Untuk pengujian sebagai berikut:

a. Mutu permukaan, dimensi, dan deformasi = 10 keping utuh;

b. Kuat palah dan modulus lentur:7 keping utuh;

c. Penyerapan air = 5 keping utuh;dan

d Deep abrasi, surface abrasi, kerahanan retak rambut, ketahanan terhadap bahan kimia
ketahanan terhadap noda, COE = 

g keping utuh

catatan: - Jumrah contoh ubin ukuran > 40x40 cm dan atau ruas permukaan > 1600
cmz sebanyak 20 keping tidak sama dengan Ubin ukuran < 40x40 cm dan

atau luas permukaan < 1600 cmz karena dengan ukuran yang dimiliki hanya

dibutuhkan contoh uji sebanyak jumlah dimaksud.

- Jumlah Ubin Keramik yang disimpan sebagai arsip berjumlah sama dengan
jumlah contoh uji.

Contoh uji, diambil mewakili setiap jenis permukaan glasir dan tidak
Keramik yang akan diperiksa harus dikelompokkan sedemikian

diidentiflkasi.

berglasir. Produk Ubin

rupa sehingga mudah
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G. Pelaksanaan pengambilan Contoh

1. Dokumen yang harus dipersiapkan sebelum melakukan pengambjlan contoh:

a. Surat tugas pengambilan contoh

b. Rencana pengambilan contoh (sampting ptan).

c. Berita acara pengambilan contoh.

d. Label Contoh Uji

e. SNt tSO 13006:20.10

2. Langkah-langkah yang harus dilakukan:

a. Dalam rangka sertifikasi, surveilan dan Resertifikasi sppr sNl oleh LSpro serta
pengawasan standar di pabrik oleh ppSp :

1) Pengambilan contoh oreh petugas pengambil contoh atau ppsp dirakukan pada

aliran produksi dan atau gudang produsen sesuai samplrng p/an. Kefua tim
auditor atau ketua tim ppSp turut menyaksikan saat pengambitan contoh uji;

2) Petugas Pengambir contoh atau ppsp diberikan kebebasan oreh produsen

untuk melakukan pengambilan contoh;

3) Pengambilan contoh dilakukan secara acak;

4) Pengambilan contoh selesai apabila jumlah conloh sesuai dengan yang di
perlukan;

5) Masukkan contoh tersebur ke daram kemasan kemudian diberi raber contoh uji

dan disegel sesuai peruntukannya, yaitu satu bagian untuk dikirim ke

laboratorium ujidan satu bagian lagi untuk arsip perusahaan;

6) Buat berita acara pengambiran contoh dan rabercontoh uji masing-masing dibuat

rangkap empat;

7) Berita Acara Pengambiran contoh dan Laber contoh uji tersebut ditandatangani

oleh PPC atau ppsp dan wakil dari perusahaan atau yang bertanggung jawab;

B) Berita Acara pengambilan Contoh dan Label Contoh Uji di cap/stempel

perusahaan;

9) Berita Acara Pengambiran contoh dan Laber contoh Uji diberikan untuk LSpr',
perusahaan, laboratorium penguji, dan ppC;

10) Berita Acara Pengambiran contoh oreh ppsp diberikan kepada perusahaan,

laboratorium penguji dan Direktorat Jenderal pembjna.
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b. Dalam Rangka pengawasan di Luar Lokasi produksi yang dilakukan oleh:

11) LSPro

a) LSPro menentukan rokasi pengambiran contoh uji seterah berkoordinasi

dengan perusahaan atau importir untuk menjamin produk yang akan diambil

contoh ujinya tersedia;

b) Pelaksanaan pengambilan contoh uji dilakukan sesuai dengan rencana
pengambilan contoh;

c) Pengambiran contoh diraksanakan dengan pembelian Ubin Keramik daram

kemasan ber sNr dari penjuar atau dishibutor dengan dibuktikan merarui

tanda bukti pembelian asli dari penjual.

d) Tanda bukti pemberian minimar wajib memuat informasi nama
toko/distributor; alamat toko/distributor; jenis barang yang dibeli; tanggal
pembelian.

e) Berita acara dan raber uji tersebut ditandatangani oreh petugas pengambir

Contoh (ppC) dan saksi dari petugas pasar;

f) Berita acara dan label uji tersebut di cap/stempel kantor penngelola pasar

S) Berita acara pengambilan contoh dan label uji masing-masing rangkap empat

diserahkan kepada Lspro, perusahaan, laboratorium uji, dan ppO.

12) PPSP

a) PPSP menentukan lokasi pengambilan contoh uji untuk menjamin produk

yang akan diambilcontoh ujinya tersedia.

b) Pelaksanaan pengambilan contoh uji dilakukan sesuai dengan rencana
pengambilan contoh;

c) Pengambiran contoh diraksanakan dengan pemberian Ubin Keramik daram

kemasan ber SNI dari penjual atau distributor dengan dibuktikan melalui

tanda bukti pembelian asli dari penjual.

d) Tanda bukti pemberian minimar wajib memuat informasi nama toko/distributor;

alamat toko/distributor; jenis barang yang dibeli; tanggal pembelian.

e) Berita acara dan label uji tersebut dilandatangani oleh ppSpipetugas

Pengambil Contoh (ppC) dan saksi dari petugas pasar;

f) Berita acara dan label uji tersebut di cap/stempel kantor penngelola pasar
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S) Berita acara pengambilan contoh dan label uji masing-masing rangkap 2 (dua)
diserahkan kepada laboratorium uji, dan ppSp.

3. Pengemasan Contoh Uji

contoh u.ii diberikan identitas yang jeras tentang barang yang diambir contohnya, tanggar
pengambilan contoh, jumlah contoh, ukuran contoh, nomor SNl, nama produsen, importir
atau toko dan disegel.

4. Pengiriman Contoh Uji

contoh uji dikirim ke raboratorium uji oreh produsen dengan metampirkan berita acara dan
surat tugas.
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