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PERATURAN 
DIREKTUR JENDERAL BASIS INDUSTRI MANUFAKTUR 

NOM OR: 1OI BIM/PERI S/ 2014 

TENTANG 

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PEMBERLAKUAN DAN PE NGAWASAN 
STANDAR NASION AL INDO NESIA (SNI) ASAM SULFAT TE KNIS SE CARA WAJIB 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

DIREKTUR J E NDERAL BASIS INDUSTRI MANUFAKTUR, 

Menimbang bahwa dalam rangka pelaksanaan ke ten tuan Pa sal 7 
ayat (6) d an Pasal 15 Peratu ran Menteri Perin du s trian 
Nomor 6 3 /M-IND /PER/12 /2013 te n tang 
Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (S NI) Asa m 
Sulfat Teknis Secara Wajib sebagaimana telah diu bah 
dengan Peraturan Menteri Perindustrian 19/ M
IND /PER/ 4 / 20 14 perlu menetapkan Pera tu ra n 
Direk tu r Jenderal Basis Industri Manufaktur tentang 
Petunjuk Teknis Pelaksariaan Pemberlakuan d an 
Pengawasan Penerapan Standar Nasional Indonesia 
(SNI) Asam Sulfat Teknis Secara Wajib; 

Mengingat 1. Keputusan Presiden Reoublik Indonesia Nomor 
23 / M Tahun 2 0 14 tentang Pengangkatan 
Direktur Jenderal Basis lndustri Manufaktur; 

2. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 105/M
lND /PER/2010 ten tang O rga n isa s i dan Tata Kerj a 
Kementerian Perindustri.an; 

3. Peraturan Menteri Periadustrian Nomor 64 / M
IND/PER/7 /2011 tentang Jenis-Jenis Indus tr i 
Dalam Pembinaan Direktorat Jenderal dan Badan 
di Lingkungan Kementerian Perindustrian; 

4. Peraturan Menteri Perindustrian 63/M
IND/PER/1 2 / 201 3 tentang Pemberlaku a n 
Standar Nasional Indonesia (Sl II) Asam Sulfat 
Teknis Sec ara Wajib sebaga ima na telah diubah: 
dengan Peraturan Menteri Perindustrian 19JM
IND/PER/4/2014 ; 



MEMUTUSKAN: 

Men eta pkan PERATURAN DIREKTUR J ENDERAL BASIS INDUSTRI 
MANUFAKTUR TENTANG PETUNJ UK TEKNI S 
PELAKSANAAN PEMBERLAKUAN DAN PENGAWASAN 
STANDAR NASIONAL INDONESIA (SNI) ASAM SULFAT 
TEKNIS SECARA WAJIB . . 

Pasal 1 

Memberlakukan Petunjuk Teknis Pelak sana an 
Pemberlakuan dan Pengawasan Sta n da r Nasional 
Indonesia (SNI) Asam Sulfat Teknis Secara Wajib 
sebagaimana dimaksud dalam Lam pira n Pe ra tura n 
Direk tu r Jenderal Basis lndustri Manufaktu r ini. 

Pasa1 2 
Petunjuk Teknis sebagaimana dimaksud da la m Pasal 
1 merupakan pedoman bagi Lembaga Sertifikas i 
Produk, Laboratorium Penguji, dan Petugas Pengawa s 
Standar Produk (PPSP) dalam pelaksanaan 
pemberlakuan dan pengawasan SNI Asaro S u lfa t 
Teknis Secara Wajib. 

:?asa1 3 

Peraturan Direktur J enderal Basis Indu s tri 
Manufaktur mi mulai berlaku pada tanggal 
ditetapkan. 

Ditetapkan d i Jak a rta 
pada tanggal: 23 Mei 2014 

DIREKTUR JENDERAL 
BASIS IND S RI MANUFAKTUR, 

Tembusan Peraturan Direk tu r Jenderal ini disampaikan kepada : 
1.	 Menteri Perindustrian; 
2 .	 Menteri Perdagangan; 
3.	 Direktur Jenderal Bea & Cukai.Kernen teria n Keuangan; 
4.	 Direk tu r Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Kementerian Perdagangan; 
5.	 Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri, Kementerian Perdagan gan; 
6 .	 Direktu r Jenderal Standardisasi dan Perlindungan Konsumen, Kemen terian 

Perdagangan; 
7.	 Para Pejabat Eselon I di lingkurigan Kementerian Perindustrian; 
8.	 Kepala Badan Standardisasi Nasional; 
9.	 Kepala Dinas yang bertanggungjawab. di bidang Perindustrian di 

ProvinsijKabupatenjKota di seluruh Indonesia; 
10 . Kepa la Ba lai Besar, Balai Ris et dan S tanda rdi aaei (Ba r is ta n d) dan Ba la i 
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PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PEMBERLAKUAN DAN PENGAWASAN
 
PENERAPAN STANDAR NASIONAL INDONESIA (SNI)
 

ASAM SULFAT TEKNI S SECARA WAJIB
 

1. BAB I -	 KETENTUAN UMUM. 
2.	 B AB II - LINGKUP PEMBERLAKUAN SNI ASAM SULFAT TEKNI S · 

SECARA WAJIB. 
3. BAB III -	 TATA CARA MEMPEROLEH SPPT-SNI. 
4. BAB IV -	 TATA CARA PENGAMBILAN CONTOH . 
5 . BAB V -	 TATA CARA PEMBUBUHAN TANDA SNI. 
6. BAB VI -	 PROSE DUR MEMPEROLEH PERTIMB ANGAN TEKNIS. 
7. B AB VII -	 PEMBINAAN DAN PENGAWASAN. 
8 . BAB VIII -	 TINDAK LANJUT HASIL PENGAWASAN. 
9 . BAB IX -	 PENUTUP. 

10 . LAM Pl RAN - 1. PERMOHONAN PENDAFTARAN PERMOHONAN 
SPPT-SNI 

II.	 FORMULIR IMPORTASI DALAM RANGKA 
PERMOHONAN SURAT KETERANGAN ASAM SULFAT 
TEKNIS NON SNI WAJIB UNTUK PERU SAHAAN 
IMPORTIR. 

III. FORMULIR IMPORTASI PRODUSEN DALAM RANGKA 
PERMOHONAN SUI~T KETERANGAN ASAM SULFAT 
TEKNIS NON SN'i WAJIB UNTUK PERUSAHAAN 
PRO D USEN. 

IV .	 SURAT PERNYATAAN PENGGUNAAN BAHAN KIMIA . 

V.	 LAPORAN REALISASI IMPOR (UNTUK IMPORTIR 
UMUM). 

VI.	 LAPORAN REALISASI IMPOR (UNTUK IMPORTIR 
PRODUSEN). 

VII.	 SURAT TUGAS PENGAWASAN PENERAPAN SNI. 

VIII .	 LABEL CONTOH UJI. 

IX.	 BERITA ACARA PENGAMBILAN CONTOH . 

X.	 BERnA ACARA PENGAWASAN PENERAPAN SNI. 

XI.	 DAFTAR H /\DIR PENGAWASAN SNI ASAM SULFAT 
TEKNIS. 

DIREKTUR JENDERAL 
BASIS INDUSTRI MANUFAKTUR . 



PETUNJ UK TEKNIS PELAKSANAAN PEMBERLAKUAN DAN PENGAWASAN
 
PENERA PAN STANDAR NASIONAL INDO NESIA (SNI)
 

ASAM SU LFAT TEKNIS SECARA WAJ IB
 

BAB I
 
KETENTUAN UMUM
 

Da la m Petunju k Teknis ini yang dimaksud dengan : 

1.	 Asa m Su lfa t Te k n is adalah bahan kimia dengan ru m u s m oleku l H2S04, 
berupa cairan tidak berwarna sampai sedik it kekuninga n, bers ifa t s angat 
higroskopis dan korosif yang digunakan untuk in du s tri atau kebutu h a n 
lain nya. 

2.	 Lem baga Sertifikasi Produk, yang selanjutnya d isebu t LSPro a dala h 
lem ba ga yang m ela ku k a n kegiatan sertifikasi produk. 

3.	 Laboratorium Penguji ada:lah laboratorium yang melakukan kegia ta n 
pengujian terhadap contoh barang sesuai metode uj i SNI As a m Sulfat 
Tekn is . 

4.	 Ser tifikat Produk PenggunaanTanda SNI yang selanjutnya di sebu t SPPT
SNI adalah Sertifika t Produk Penggunaan Tanda SNI yang dik elu a rkan 
oleh Lembaga Sertifikasi Produk kepada produsen yang m am pu 
memproduksi Asam Sulfat Teknis atau importir sesuai persyaratan SNI 
Asam sulfat teknis . 

5.	 Sertifikat Hasil Uji (SHU) adalah sertifikat hasil pengujian atas co n toh 
Asam Sulfat Teknis yang diterbitkan oleh Laboratorium Penguji . 

6.	 Sistem Manajemen Mutu (SMM) adalah rangkaian kegiatan dalam ran gka 
penerapan sistem manajemen mutu menurut SNI ISO 9001 :200 8 a tau 
sistem manajemen mutu lain yang setara. 

7.	 Komite Akreditasi Nasional, yang selanjutnya disebut KAN adalah lem ba ga 
non struktural, yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung 
kepada Presiden dengan tugas menetapkan sistem a kred ita s i dan 
sertifikasi serta berwenang untuk mengakreditas i lem baga da n 
laboratorium untuk melakukan kegiatan sertifikasi. 

. 
8.	 Lembaga Sertifikasi Sistem Manajemen Mutu (LSSMM) adalah lembaga 

yang telah diakreditasi oleh KAN atau Badan Akreditasi negara 
pengekspor yang telah melakukan perjanjian saling pengakuan (Multual 
Recognition ofArrangement (MRA)) dengan KAN untuk melakukan kegiatan 
Sertifikasi Sistem Manajemen Mutu. 

9.	 Mutual Recognition Arrangement (MRA) atau Perjanjian Saling Pengakuan, 
adalah kesepakatan yang dilakukan oleh KAN Indonesia dengan badan 
akreditasi negara lain untuk saling mengakui atau menerima beberapa 
atau keseluruhan aspek dalam hal hasil-hasil penilaian kesesuaian. 
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10 .	 Sura t Per t im banga n Tekn is adala h su ra t ya ng d ikelu arka n oleh Direk tu r 
J en de ra l Pe m bi n a Indus tr i mengenai tidak keten tu a n SNI seca ra wajib 
karena alasan tertentu, alasan khusus danj atau memilik i stan d a r 
tersend ir i yang berbeda dengan SNI meskipun p rodu k d im a ksu d memiliki 
kesa m a a n nomor Harmonized System (HS) dengan produ k yang terkena 
keten tu a n SNI secara waj ib . 

11.	 Menteri adalah Men teri yang menyelenggara kan u ru san di bidang 
perindustrian . 

12 .	 Direk tora t Jenderal Pembina Industri adalah Direktorat Jen deral Ba s is 
In du s t r i Manufaktur, Kementerian Perindustrian. 

13 .	 BPKIMI adalah Badan Pengkajian Kebijakan Iklim dan Mutu In du stri , 
Kernenterian Perindustrian. 

14 .	 Direk tu r Pembina Industri adalah Direktur Indu stri Kim ia Da sar, 
Direk tora t Jenderal Basis Industri Manufaktur. 

BAB II
 
LINGKUP PEMBERLAKUAN
 

SNI ASAM SULFAT TEKNIS SECARA WAJ IB
 

1.	 Memberlakukan secara wajib ~I Asam Sulfat Teknis (SNI 0030 : 2011) 
pada Asa m Sulfat Teknis dalam kemasan danj atau curah dengan Nomor 
Pos Ta rifj Harmonized System (HS) ex.HS 2807.00.00.00. 

2.	 Pe rusahaan yang m emproduksi danj atau merigimpor Asam Sulfa t 
Tekn is wajib: 

a.	 menerapkan SNI dan memiliki SPPT SNI Asam Sulfat Teknis sesu a i 
dengan ketentuan sertifikasi SistemjTipe 5 atau SistemjTipe 1b; dan 

b.	 membubuhkan tanda SNI pada kemasan produk pada tempa t ya n g 
m u d a h dibaca dengan cam. pendandaan yang menghasilkan tanda 
yang tidak mudah hilang. 

3.	 Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam angka 2 waji b 
mencantumkan tanggal, bulan dan tahun produksi pada kem a s an 
produk di tempat yang mudah dibaca dengan cara yang tidak m udah 
hilang. 

4.	 Tanggal, bulan dan tahun produksi sebagaimana dimaksud pada angk a 
3 menjadi salah satu objek pengawasan kualitasproduk ata s 
pelaksanaan SNI Asam Sulfat Teknis secara wajib. 

5.	 Asam Sulfat Teknis yang diperdagangkan di dalam negeri, yang berasal 
dari hasil produksi dalam negeri atau impor, wajib memenuhi keterituan 
SNI sebagaimana dimaksud dalam angka 2 dan angka 3. 



Larnpiran Peraturan Direktur JenderaJ 81M 

Nornor: 1OIB IM!PER/512014 

BAB III
 
TATA CARA MEMPEROLEH SPPT-S NI
 

A.	 Permohonan SPPT-SNI 

1.	 Permohon a n SPPT-SNI Asam Sulfat Teknis ditu jukan kep ada LSPro 
yang ditunjuk Menteri 

2.	 Pe mohon S PPT-S NI adalah: 
a.	 Produ sen Asam su lfat teknis dalam negeri ; d a n 
b .	 Produsen Asa m sulfat teknis luar negeri; 
c.	 Importir Asam sulfat teknis; 

3 .	 Produsen luar negeri sebagaimana dimaksud pada angka 2 h u ru f b 
yang mengajukan permohonan SPPT-SNI Asam Sulfat Teknis wajib 
menunjuk p erusahaan perwakilan yang memiliki tugas dan fungsi 
sebagai im p or t ir atau perusahaan importir yang berkedu d u kan di 
Indonesia untuk bertanggung jawab atas segala sesuatu yang terjadi 
atas pemerruhan ketentuan p enerapan SNI Asam Sulfat Teknis seca ra 
wajib sebagaimana dimaksud dalam Bab II angka 1 terhadap Asam 
Sulfat Te knis asal impor yang beredar di Indonesia. 

4.	 Legalitas keberadaan perusahaan perwakilan dan perusa h a a n 
importir sebagaimana dimaksud pada angka 3 dibuktikan den ga n 
perizinan b er d a sark a n peraturan perundang-undangan. 

5 .	 Pemohon SPPT-SNI sebagaimana dimaksud pada angka 2 selanju tnya 
disebut Pelaku Usaha. 

B.	 Sis tem Sertifikasi 

SPPT -S NI Asam Sulfat Teknis diberikan melalui Sertifikasi Sisteru/Tipe 1b 
a ta u Sertifikasi Sistern/Tipe 5. 

C.	 Pro ses Pengajua n d a n Sertifikasi SNI 

1.	 S is tem / Tipe 1b 

a .	 Pelaku Usah a m engajukan per m oh on a n Sertifikasi SNI kepada 
LSPro yang d itunju k Menteri dengan memenuhi persyarata n 
adminis trasi dan m en u nju kka n dokumen asli serta menyera h k a n 
foto copy : 
1) Untu k Produ k d a lam neger i 

a ) Izin Usaha Industri (lUI);
 
b) Ak te pend ir ian perusahaan;
 
c) S u r a t pernyataan jaminan untu k tidak mengedarkan
 

Asam Su lfa t Teknis pada saat proses penguj ia n ; dan 
d ) Su ra t Permoh on a n Pencatatan SPPT-SNI. 

2)	 Untuk Produk impor 
a)	 Surat Izin Usaha Perdagangan; 
b)	 Angka Pengenal Importir Umum (API-U); 
c)	 Packing Lis t; 

\ 0	 '11 r ~ ..:1 ;~ ~ . 
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e)	 Sertifikat Hasil Uj i (SHU)/ Certificate of Analys is (CoA) yang 
mengacu pada SNI Asam Sulfat Tekni s d a r i laboratorium 
penguji negara asal yang terakreditas i I 0 17025 ; d a n 

f)	 Surat Permohonan Pencatatan SPPT-SNI. 

b .	 Skema sertifikasi dilakukan sesuai tahapan berikut : 

1) Penguj ian produk sesuai SNI Asam Sulfat Teknis ; 
2) Pengujian produk dilakukan pada: 

a) As a m Su lfat Teknis dalam negeri d en ga n ju m lah ya ng 
mewakili total produksi selama 6 bulan; 

b) Asam Sulfat Teknis impor dengan jumlah yang mewakili 1 
(satu) kali pengapalan. 

2.	 Sistern/Tipe 5 

a.	 Pela ku Usaha mengajukan permohonan Sertifikasi SNI kepad a 
LSPro yang ditunjuk oleh Menteri dengan memenuhi persya ra tan 
administrasi , dengan menunjukkan dokumen a s li dan 
menyerahkari foto copy berupa: 

1)	 Izin Usaha Industri (lUI) atau Surat Izin sejenis denga n 
lingkup usaha industri Asam Sulfat Teknis (diterjemah k a n 
dalam Bahasa Indonesia oleh penerjemah tersumpah untuk 
pelaku usaha luar negeri); 

2)	 Akte Pendirian Perusahaan (diterjemahkan dalam Ba h a sa 
Indonesia oleh penerjemah tersurnpah untuk pelaku u sa ha 
luar negeri); 

3)	 Surat pernyataan jaminan untuk tidak mengedarkan Asam 
Sulfat Teknis pada saat proses pengujian bagi: 

a)	 produk dalam negeri; dan 
b)	 produk impor; 

4)	 Su ra t penunjukan dari produsen luar n egeri kepa da 
peru sahaan perwakilan yang memilik i tugas d a n fu n gs i 
sebaga i im por tir atau perusahaan impor tir yan g 
berkedu dukan di Indonesia untuk bertanggung j awa b a ta 
segala sesuatu yang terjadi atas pemenuhan kete n tuan 
penerapan SNI Asam Sulfat Teknis secara waj ib a ta s Asaro 
Sulfat Teknis asal impor ; dan 

5)	 Su ra t Permoh on a n Pencatatan SPPT-SNI. 

b .	 Memenuh i skema sertifikasi: 

1)	 Telah menerapkan Sistem Manajemen Mutu (SMM) yang 
d ibuk tika n den ga n : 
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a)	 Sura t pernya ta a n dari pelaku u sa ha tentang kesesuaian 
penerapan sertifikat SMM SNI ISO 900 1:20 0 8 atau 
revisinya, yang dilengkapi dengan dokumen s is tem mutu; 
atau 

b)	 Sertifikat SMM berdasarkan SNI ISO 9 00 1:2 00 8 atau 
revisinya yang diterbitkan oleh LSSMM . 

2)	 Audit sistem manajemen mutu diberlakukan: 
a)	 Untuk perusahaan yang telah memiliki sertifikat S MM SNI 

IS O 9001:2008 atau revisinya dari LSSMM yang 
terakreditasi oleh KAN, LSPro yang di tu nju k Men t ri 
melakukan audit pada klausula yang berkaitan den gan 
pengendalian proses produksi dan pengendalian mutu; 

b)	 Untuk perusahaan yang sudah menyatakan pelaksa n a an 
SMM namun belum memiliki sertifikat SMM, LSPro 
melakukan audit pada seluruh klausula. 

3)	 Memperoleh Sertifikat Hasil Uji (SHU) dari Labora toriu m 
Penguj i yang disertai dengan Berita Acara Penga m bilan 
Con toh (BAPC) dan Label Contoh Uji (LCU). 

4)	 Contoh uji diambil dari hasil akhir aliran produks i dan I a ta u 
dari gudang. 

5)	 Penilaian kesesuaian yang dilakukan oleh Labora toriu m 
Penguji di luar negeri dapat diterima sepanjang telah d itu nju k 
Menteri dengan ketentuan negara tempat Lembaga d im aksu d 
berada mempunyai perjanjian bilateral dan m u ltila teral eli 
bidang regulasi teknis dengan Republik Indones ia da n 
Laboratorium Penguji tersebut telah d ia kred ita s i oleh bad n 
akreditasi negara ternpat Laboratorium Penguji itu berada 
yang memiliki Perjanjian Saling Pengak uan (Mutual 
Recognition Arrangement) dengan KAN. 

D.	 Pendafta ran Permoh onan S PPT< ,NI 

1.	 Su ra t Pe ndaftaran Permohonan SPPT-SNI sebagaimana d im aksud 
pa da C : 
1. angka 1 huru f a angka 1) huruf d); 
2. angka 1 huruf a angka 2) huruf f); dan 
3 . angk a 2 huru f a angka 5);
 
d iterb it ka n berdasa rka n permohonan pelaku usaha sebaga im a na
 
d im a ksu d pad a Bab III huruf A angka 5.
 

2 .	 Pela ku u sa h a mengajukan Surat Pe n daftaran Permohonan SPPT-S NI 
dengan mengguna kan formulir sebagaimana d imaksud da la m 
Lampiran I Petunjuk Teknis in i yang ditujukan kepada Direktu r 
Pembina Industri. 



Lampiran Peraturan Direktur Jenderal 81M 
Nomor: 1o/s: M/PERIS/20 14 

3.	 Surat Pendaftaran Permohonan SPPT-SNI sebagaimana d imaksud 
pada anggka 2 wajib ditandatangani oleh Direk tur Perusahaa n atau 
pejabat setingkat Direktur sebagai penanggung j awa b . 

4.	 Surat Pendaftaran Permohonan SPPT-SNI seba ga imana di m aksu d 
pada anggka 2 yang ajukan langsung oleh: 

a.	 produsen wajib dilengkapi dengan: 

1) copy formulir permohonan SPPT-SNI yang telah d iisi oleh
 
pemohon dan dilegalisasi oleh LSPro yan g bersangku ta n ;
 

2) copy Izin Usaha Industri Asam Sulfat Teknis atau izin
 
sejenis dari luar negeri; 

3)	 Surat tanda daftar merek I Sertfikat merek dan atau 
Perjanjian Lisensi yang telah didaftarkan di Direktora t 
Jenderak Hak Kekayaan Intelektual , Kementerian Hukum 
dan HAM; 

4) daftar peralatan produksi yang dimiliki guna m en du kun g 
pemenuhan ketentuan SNI Asam Sulfat Teknis; dan 

5) jenis produk yang akan disertifikasi . 

b.	 perwakilan produsen (Perusahaan Perwakilan atau Impor ti r) 
wajib dilengkapi dengan: 

1)	 seluruh persyaratan sebagaimana dimaksud pada huru f a ; 
2)	 surat penunjukan dari produsen Asam Sulfat Teknis kepada 

Perusahaan Perwakilan atau Importir sebagai p ih ak yan g 
bertanggung jawab atas proses permohonan sert ifikasi dar) 
kualitas produk hasil produksi dari produsen d im a ks ud 
yang beredar yang diwilayah Indonesia dan ; 

3) dokumen perizinan perusahaan perwakilan produsen yan g 
terdiri dari: 

4) Izin Usaha Industri jika perusahaan perwakilan produsen 
merupakan perusahaan industri; 

5) Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP); 

6)	 An gk a Pengenal Importir jika jika perusahaan perwakilan 
produsen merupakan Perusahaan Importir. 

5.	 Direktur Pembina indtistri dapat melakukan verifikasi kem am pu a n 
dan kelayakan pem ohon dalam penerapan SNI. 

6 .	 Berda s a r ka n has il perielitian darr/ atau ver ifikasi atas kebenaran 
perm ohon a n , Direk tu r Pembina Industri m en gelu a rka n Su ra t 
Pendaftaran Pe rmohonan ~\PPT-SNI sebagaimana d im aksu d pada 
anggka 2 atau sura t penolakan selambat-Iam ba tnya 5 (lim a ) hari 
k erja sejak diterimakelengkapan dan kebenara n dok u men 
permohonan . 
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E.	 Ketentuan lanjut terkait SPPT-SNI 

1.	 SPPT-SNI Asam Sulfat Teknis Sertifikasi SistemjTipe 1b diterbitkan 
selarnbat-Iambatnya 5 (lima) hari kerja sejak la por an h a s il ujin ya 
diterima lengkap dan benar. 

2.	 SPPT-SNI Asam Sulfat Teknis Sertifikasi SistemjTipe 5 dite rb itkan 
selambat-lambatnya 41 (empat puluh satu) h a r i kerja sejak 
permohonan dinyatakan lengkap dan benar d i luar wa ktu pen guj ian 
dan tindakan p erb aika n . 

3.	 Biaya penerbitan SPPT-SNI merupakan tanggung jawab perusaha an 
pemohon. 

4.	 SPPT-SNI sertifikasi Sis tem j Tipe l b: 
a.	 Asam Sulfat Teknis produksi dalam negeri berlaku selama 6 bu lan 

sejak tanggal diterb itka n ; dan 
b.	 Asam Sulfat Teknis impor berlaku untuk jumlah Asam Sulfa t 

Tekn is per pengapalan. 

5.	 SPPT-SNI sertifikasi SistemjTipe 5 berlaku selama 4 (empat) tah u n 
sejak tanggal diterbitkan. 

6.	 LSPro wajib memberitahukan dan menyampaikan kepada Kepa la 
Badan Pengkajian Kebijakan, Iklm dan Mutu Industri, kepada Direk tur 
Jenderal Pembina Industri dan perusahaan pemohon tentang : 
a.	 SPPT-SNI yang telah diterbitkan, 
b.	 penundaan pemberian atau perpanjangan SPPT-SNI bila be lu m 

memenuhi persyaratan sertifikasi, dan perusahaan pemohon dapat 
melakukan tindakan perbaikan; 

c.	 penolakan pemberian atau perpanjangan SPPT-SNI, bila t id a k 
memenuhi persyaratan sertifikasi: dan 

d.	 pelimpahan S PPT-SNI kepada LSPro yang ditunjuk (Jika LS Pro ya n g 
menerbitk a n S PPT-S NI tidak ditunjuk lagi). 

7.	 Pela k sa n a a n p en gu j ia n u iang di pelabuhan bongkar untu k 3 (tiga ) 
para m ete r S NI 003 0 :2 0 1 : yang terdiri dari kadar asam sulfa t , ka da r 
bes i, kek eruha n d ila ku k a n oleh Laboratorium Penguji yang d itu nj u k 
LS Pr o dan Menter i. 

8 .	 Pela k sa n a a n pen gujia n ulang sebagaimana d im a k su d pada angka 7 
d ila k u ka n b er d a s a r ka n surat pemberitahuan dari impor tir pa d a s etiap 
p en gimporan Asa m Su lfa t Teknis. 

9.	 LSPro m en erb itka n su ra t keterangan yang berisi in formasi tentang 
kesimpulan d a ri h a s il uj i ketiga parameter dalam SNI 003 0 :2 0 11 
sebagaimana d imaksud pada angka 7 yang dilakukan oleh 
Laboratorium Penguji. 
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10.	 LSPro mencabut Sertifikat SPPT-SNl yang tela h d it er bitkan 
berdasarkan sertifikasi Sistemy'Tipe 5 j ika ditemukan ketidaksesuaian 
hasil pengujian Asam Sulfat Teknis berdasarkan parameter SNI 
sebagaimana d im a k su d pada angka 7 sebanyak 3 (tiga) kali dala m satu 
periode sertifikasi (4 tahun). 

11.	 Surveilan terhadap penerapan Sistem Manajemen Mutu d an m u tu 
p rodu k perusahaan pemegang SPPT-SNI dilakukan oleh LS Pro ya n g 
d itu nju k Menteri minimall tahun sekali . 

12 .	 Pelimpahan SPPT-SNI sebagaimana dimaksu d pada angka 6 huruf d 
d ila k sa n a k a n berdasarkan ketentuan peratu ran perun d a ng-u n dan gan . 

13.	 LSPro ya n g ditunjuk Menteri bertanggung jawab terhadap SPPT-SNI 
Asam Sulfat Teknis yang diterbitkan sesuai dengan ketentua n 
penerapan SNI Asam Sulfat Teknis yang diberlakuan secara waj ib dan 
peraturan perundang-undangan. 

14 .	 Pelaku usaha pemegang SPPT-SNI wajib untuk menyampaik a n la pora n 
realisasi produksi dan/ atau impor Asam sulfat teknis kepada Direktur 
Pembina Industri setiap 6 (enam) bulan sejak diterbitkannya SPPT-S NI. 

BABIV
 
TATA CARA PENGAMBILAN CONTOH
 

1.	 Cara pengambilan contoh Asam Sulfat Teknis dalam rangka SPPT-S NI 
waj ib mengacu pada SNI 0429, Petunjuk pengambilan contoh cair d an se mi 
padat. 

2.	 Cara pengambilan contoh Asam Sulfat Teknis harus mempertimba n gkan 
karakteristik Asam Sulfat Teknis. 

3.	 Sertifikasi Produk Penggunaan Tanda SNI dengan Sistem/Tipe 1b : 

a.	 Produ k si dalam negeri 

1)	 Pengam bila n con toh dilakukan di aliran produksi dan I a tau gudang 
p rod u k s i secara a cak setiap 6 (enam) bulan oleh Pe tu ga s 
Penga m bila n Contoh (PPC) yang tersertifikasi ; dan 

2)	 Un tu k setiap pen guj ian SNI diambil contoh uji sebanyak 3 (tig ) 
ba gia n sesu ai ke ten tu a n pengambilan contoh SNI Asam Sulfat 
Teknis . 1 (satu) bagian d isimpan sebagai arsip pabrik, 1 (s a tu) 
bagian disim pan sebagai arsip laboratorium, dan 1 (satu) bagi n 
diuj i laboratorium d en ga n ketentuan: 

a )	 m asmg-rn s in g bagia n minimal beris i 1 (satu) li ter Asa m Su lfa t 
Tekn is ; 

b)	 a r sip pabrik disimpan sampai SPPT-SNI d ite rb itka n . 



Lampiran	 Pera ran Direktur Je rderal 81M 
Nomo~ 10/BIM/P ERIS/ZOI4 

b.	 Impor 

1)	 Pengambilan con toh dilakukan oleh Petugas Pengambila n Co n toh 
(PPC) yang tersertifikasi di setiap kali ked a ta ngan kapal d i 
pelabuhan bon gk a r ; dan 

2)	 Untuk setiap pengujian SNI diambil contoh uj i sebanya k 3 (tiga ) 
bagian sesuai ketentuan pengambilan contoh SNI Asam Sulfat 
Teknis. 1 (satu) bagian disimpan sebagai arsip importir , 1 (sa tu) 
bagian disimpan sebagai arsip laboratoriu m, dan 1 (satu ) bagia n 
diuji laboratorium dengan ketentuan masing-masin g ba gia n 
minimal berisi 1 (satu) liter Asam Sulfat Teknis. 

4.	 Ser ti fika s i Produk Penggunaan Tanda SNI dengan Sistem/Tipe 5 : 

a.	 Cara pengambilan contoh dilakukan: 

1)	 di aliran produksi dan/ atau gudang secara acak setiap 1 (sa tu) 
tahun oleh Petugas Pengambilan Contoh (PPC) yang terser t ifika s i 
yang ditunjuk oleh LSPro yang ditunjuk Menteri; dan 

2)	 untuk setiap penguj ian SNI diambil contoh uji sebanyak 1 (s a tu ) 
paket con toh uji sesuai ketentuan pengambilan contoh Asam Su lfa t 
Teknis. 

b.	 1 (satu) paket contoh sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 2 
di ba gi 3 (tiga) bagian yaitu: 

1) 1 (satu) bagian untuk disimpan sebagai arsip pabrik; 
2) 1 (satu) bagian disimpan sebagai arsip laboratorium; dan 
3) 1 (satu) bagian untuk diuji laboratorium. 

c.	 masing-masing bagian sebagaimana dimaksud pada huruf b minima l 
berisi 1 (satu) liter Asam Sulfat Teknis. 

5 .	 Uji ulang Asam Sulfat Te kn is impor dilakukan sesuai dengan ketentuan 
sebagai berikut : 
a .	 parameter yang d iuji terdiri dari kadar asarn sulfat, kadar bes i, 

kekeru h a n SNI 0030:20 11; 
b .	 pengambilan con toh d ilaku k a n oleh Petugas Pengambilan Co ntoh (PPC) 

yang tersertifikasi di setiap kali kedatangan kapal d i pelabuhan 
bongka r ; 

c.	 untuk setiap penguj ian SNI diambil contoh uj i sebanyak 3 (tiga) bagia n 
sesu a i ketentuan pengambilan contoh SNI Asam Sulfat Te k n is . 1 (sa tu ) 
ba gia n disimpa n sebagai arsip importir, 1 (satu) bagian disim pan 
sebaga i arsip la bora tor iu m , dan 1 (satu) bagian diuj i labora tor iu m ; dan 

d .	 masing-rnasing bagian sebagaimana dimaksud pada a n gka 5 hu ruf c 
minimal berisi 1 (satu) liter Asam Sulfat Teknis. 
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BABV
 
TATA CARA PEMBUBUHAN TANDA SNI
 

1.	 Setiap kemasan produk Asam sulfat teknis harus d iber ika n penand a a n 
sekurang-kurangnya terdiri dari : 
a.	 Tanda SNI dan nomor SNI Asam sulfat tekn is ; 
b .	 nama perusahaan; 
c.	 id en t ita s perusahaanjlogo; 
d .	 berat isi bersih; dan 
e .	 Kod e LSPro yang menerbitkan SPPT-SNI Asam Sulfat Teknis . 

2 .	 Tanda SNI dan nomor SNI sebagaimana dimaksu d pada angka 1 huruf a 
diletakkan pada posisi yang mudah terbaca dengan ukur a n dan desain 
sesuai ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 2 Tahu n 20 00 
tentang Standardisasi Nasional. 

3.	 Untuk Asam Sulfat Teknis dalam bentuk curah, pemberian tanda SNI 
dapat dilakukan dengan melampirkan salinan SPPT-SNI. 

4.	 Penandaan sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu) waj ib te lah 
dilakukan sejak diberlakukanpetunjuk teknis ini. 

BAB VI
 
PROSEDUR MEMPEROLEH PERTIMBANGAN TEKNIS
 

1.	 Asa m Su lfat Teknis dengan Nomor Pos Tarif Hs. Ex 2807.00.00 .0 0 ya n g 
diim por dan digunakan sebagai: 
a .	 ba h a n baku industri pupuk na.sional; 
b.	 contoh uji penelitian dan pengembangan; dan
 
c . con toh uj i dalam rangka per.erbitan SPPT SNI;
 
harus memiliki Surat Pertimbangan Teknis dari Direktur Pembina In d u s tr i.
 

2 .	 Su r a t Pertimbangan Teknis s.ebagaimana dimaksud pada a n gka 1 
diterb itkan oleh Direk tu r Pernoina Industri yang menerangkan bahwa 
Asam Su lfa t Teknis t idak waj ib rnemerruhi ketentuan SNI 0 03 0 :2 011 . 

3 .	 Su ra t Pertimbanga n teknis diterbitkan berdasarkan permoh onan 
seba ga imana dima ksu d pa d a a ngka 2 oleh perusahaan. 

4.	 Permohonan Su ra t Pe r t imbangun Teknis wajib d ilengkapi dengan Formu lir 
Impor ta s i Dalam Ran gka Perrnohonan Surat Keterangan Asam Sulfa t 
Te kn is Non SNI Waj ib sebagaimana dimaksud dalam : 
a.	 Lampiran II oleh Perusa h a a n Importir; atau 
b.	 Lampiran II I oleh Produsen ;)[odu k yang m en ggunakan As m Su lfa t 

Teknis sebagai bahan baku. 

5.	 Untuk m emperoleh Surat Pertimbangan Teknis, Perusahaan sebaga im ana 
dimaksud pada angka 3 wajib nemenuhi persyaratan: 
a .	 administrasi sebagai beriku t: 

1) Pertimbangan teknis bahan baku industri pupuk nasional : 
a)	 fo to copy Sura t Izin Usaha Industri (lUI) a tau va n e- s ere rus 

unt ik i DO tir orodt. sen: 
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b) foto copy Surat Izin Usaha Perda ga n ga n (SIUP); 
c) foto copy Tanda Daftar Perusahaan (TDP); 
d) foto copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); dan 
e) foto copy Angka Pengenal Impor Pro du s en (API-P) u n tuk 

importir produsen ;dan 
f) rencana produksi pupuk dan rencana penggunaa n Asa m Su lfat 

Teknis dalam 1 (satu) tahun. 

2)	 Pertimbangan teknis contoh uj i penelitian dan pen gembanga n : 
a) foto copy Su ra t Izin Pendirian Lembaga; 
b) rencana penelitian dan pengembangan yang telah disahkan 

oleh lembaga yang bersangkutan; 
c) rencana jumlah Asam Sulfat Teknis yang akan diimpor; dan 
d) foto copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). 

3)	 Pertimbangan teknis contoh uji dalam rangka penerbitan SPPT 
SNI: 
a) foto copy Surat Izin Usaha Industri (lUI) jika pemoh on 

merupakan produsen Asam Sulfat Teknis di luar negeri; 
b) fot o copy Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) untuk importi r 

umum; 
c) foto copy Tanda Daftar Perusahaan (TDP); 
d) foto copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); 
e) foto copy Angka Pengenal Importir (API); 
f) permohonan SPPT-SNI dari LSPro; dan 
g) jumlah contoh uji yang akan diimpor. 

b .	 teknis rencana impor meliputi: 
1) Lembar Data Keselamatan (LDK)j Safety Data Sheet (SDS); 
2) dokumen importasi (Invoice List, Packing List, Air Waybill! Bill of 

Lading); 
3)	 surat pernyataan tentang kebenaran penggunaan bahan kimia dan 

kesediaan untuk diverifikasi bermaterai cukup (Lampiran IV); 
4)	 diagram Alir Proses disertai penjelasan yang menunju kkan 

penggunaan Asam sulfat teknis yang diimpor digunakan seba ga i 
bahan bakujbahan penolong pada proses produksi; 

5)	 laporan rea lisa s i im por 6 bulan terakhir dengan mengguna kan 
Lampiran V ba gi Im por tir Umum dan Lampiran VI bagi Importir 
Produsen; 

6)	 Su ra t Pertimba n gan Teknis yang telah diterbitkan disertai buk ti 
berupa dokumen Pemberitahuan Im por Barang (PIB) d a n su ra t 
jalan bagi permohonan Surat Pertimbangan Teknis kedu a dan 
selanjutnya. 

6.	 Lem ba r Data Keselamatan (LDK)j Safety Data Shee t (SDS) sebagaim a n a 
d imaksud pada angka 5 huruf b angka 1) merupakan lem bar petunj u k 
yang berisi informasi bahan k .m ia yang terdiri dari: 
a.	 sifat fisika; 
b.	 sifat kim ia ; 
c.	 jenis bahaya yang ditimbulkan; 
d .	 cara penanganan; dan 
e .	 tin d ak a n khusus dalam k ea da a n darurat. 
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7.	 Pen erb ita n Pertimbangan Teknis dilakukan setelah pela k sana a n pen ilai an 
kelayakan perusahaan yang terkait dengan: 
a.	 perizinan industri yang bersangkutan; 
b.	 jenis dan spesifikasi bahan kimia; 
c.	 jumlah kebutuhan bahan kimia yang akan diimpor ; 
d.	 kapasitas izin produksi; dan 
e.	 proses produksi. 

8.	 Berdasarkan hasil penilaian kelayakan dan kebenaran kelengkapan 
dokumen atas kebutuhan bahan kimia, Direktur Ind u s t ri Kimia Da sa r 
menerima atau menolak untuk menerbitkan Surat Per tim ba n ga n Teknis 
selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja sejak diter ima kelen gka pa n 
dokumen permohonan pertimbangan teknis. 

9.	 Pertimbangan teknis berlaku: 

a.	 1 (satu) kali importasi untuk Asam Sulfat Teknis yang digu n a ka n 
sebagai contoh uji dalam rangka penelitian dan pengembangan atau 
contoh uji dalam rangka penerbitan SPPT-SNI; 

b.	 1 (satu) tahun sejak tanggal diterbitkan untuk Asam Sulfat Teknis yang 
digunakan sebagai bahan baku industri pupuk nasional. 

10. Perusahaan yang mendapatkan Pertimbangan Teknis wajib menyam pa ika n 
laporan realisasi impor kepada Direktorat Jenderal Basis Industri 
Manufaktur paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah pelaksanaan impor. 

11 . Direk tora t Jenderal Basis Industri Manufaktur dapat melaku kan verifika s i 
atas kebenaran pelaksanaan impor, pendistribusian, serta pen ggun a an 
bahan kimia yang telah diimpor dan diterbitkan Surat Pertimba n ga n 
Tekn isn ya . 

BAB VII
 
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
 

A.	 Pembinaan 

1.	 Pembinaan dan Pengawasan dalam rangka penerapan SNI As a m Su lfat 
Tekn is secara wajib dilaksanakan oleh Di rektur J en d e ra l Pem bin a 
Industri. 

2 .	 Direktur J en d er a l Pe m bin a Industri dapat melimpahkan pem binaan 
dan pengawasan kepada Direktur Pembina industri. 

3 .	 Pemb inaan dilaku kan untuk meningkatkan kem amp u a n indu stri 
dalam menerapkan SNI Asam Sulfat Teknis melalui : 

a .	 sosialisasi atas pemberlakuan SNI Asam Sulfat Teknis d arr / atau 
terdapat perubahan; 

b .	 verifikasi dan Evaluasi faktor-faktor terkait penerapan SPPT-SNI 
Asam Sulfat Te kn is ; dan / atau 
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c.	 pembinaan teknis dan konsultasi dalam penera pan SNI Asa m 
Su lfa t Teknis. 

4.	 Pembinaan teknis sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf c 
dilakukan melalui: 

a.	 pelatihan peningkatan sumber daya manusia dalam penin gka ta n 
mutu produk; 

b.	 sosialisasi pemberlakuan dan penerapan SNI Asam Su lfa t Teknis; 
danjatau 

c.	 bimbingan teknis sistem mutu dan mutu produk. 

5 .	 Verifikasi dan Evaluasi faktor-faktor terkait penerapan SNI Asam Sulfat 
Teknis dilakukan melalui : 

a.	 inventarisasi dan verifikasi data produsen terkait ren ca n a 
pelaksanaan monitoring penerapan SNI Asam Sulfat Teknis; 

b.	 inventarisasi data Lembaga Penilai Kesesuaian serta pihak terka it 
dalam penerapan SNI Asam Sulfat Teknis; 

c.	 analisa dampak pemberlakuan SNI Asam Sulfat Te kn is bagi 
produsen dalam negeri. 

B.	 Pengawasan 

1.	 Dalam melaksanakan pengawasan SNI Asam Sulfat Teknis d i lok a si 
produksi, Direktorat Jenderal Basis Industri Manufaktur Kementeria n 
Perindustrian menugaskan PPSP danj atau petugas dari Direk torat 
Pembina Industri untuk melakukan pemeriksaan perusahaan dan uji 
petik. 

2.	 Direktorat Jenderal Basis Industri Manufaktur dapat m en u gaskan 
Petugas Pengawas Standar Produk (PPSP) berdasarkan Su ra t Tuga s 
dengan mengguna kan Formulir sebagaimana dimaksu d da lam 
Lampiran VII Petunjuk Teknis ini untuk melakukan pen gawa san 
pemberlakuan dan penerapan SNI Asam Sulfat Teknis secara wajib 
sekurang-kurangnya satu kali dalam satu tahun. 

3 .	 Objek Pengawasan PPS P te rdiri dari : 
a .	 Produsen; 
b.	 Perusahaan perwakilan produsen danj atau Importir; dan 
c .	 Asam sulfat teknis. 

4. Lin gku p Pen gawasa n penerapan SNI Asam Sulfat Tekn is te rd ir i dari: 
a .	 Pengawasandi lokasi produksi: 

1)	 Pem er iksaan keabsahan do kumen perizinan, m eli u ti: 
a)	 Pem er ik sa an dokumen perizinan usaha industri; 
b)	 Pem erik sa an SPPT-SNI Asam Sulfat Teknis; da n 
c)	 Pemeriksaan Sertifikatjlaporan Hasil Uji La boratoriurn 

Pengujian . 
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2)	 Verifikasi te rhadap penandaan SNI pada kem a san prod u k 
meliputi: 
a) Tanda SNI; 
b) Na m a produk; 
c) Nama dan alamat produsen; dan 
d) Nama dan alamat perusahaan perwa kilan ata u importir 

(untuk produk impor). 

3)	 Pemeriksaan hasil uji petik mutu barang s esu a i den ga n 
persyaratan mutu SNI Asam Sulfat Teknis sebaga im ana 
dimaksud dalam Bab II. 

4)	 Pemeriksaan ke layak a n mesin dan peralatan. 

5)	 Penilaian kesesuaian kualitas produk sesuai SNI Asam Sulfat 
Teknis sebagaimana dimaksud dalam Bab II dilakukan melalu i 
pengambilan contoh uji, yaitu: 
a) pengambilan contoh uji dilakukan oleh Petugas Pe n ga m bil 

Contoh (PPC); 
b) d ilakukan dalam satu lini produksi yang mewakili p ro duk 

sesuai SNI; 
c)	 contoh uji dikemas dan diberikan label sesuai Formu lir 

sebagaimana dimaksud pada Lampiran VIII Petunju k Teknis 
ini; dan 

d)	 Jumlah contoh uji sesuai dengan tata cara pengambilan 
contoh SNI. 

b.	 Pengawasan Di Luar Lokasi P :oduksi : 
1) Obyek Pengawasan yaitu: 

a) Asam Sulfat Teknis yCLng terdapat di distributor, peda ga n g, 
gudang perusahaan pe.rwakilan produsen dan importir; 

b) Perusahaan perwakilari produsen; dan 
c) Perusahaan importir. 

2)	 Pengawasan terhadap pe rusahaan perwakilan produ sen d an 
Perusahaan importir dilakukan dengan memver ifika s i 
k eben a ra n doku m en peri zinan darr/ atau dokumen SPPT-S NI 
As a m Sulfat Teknis. 

3)	 Pengawa san kesesuaian mutu produk dengan SNI Asam Sulfat 
Tek n is d ila ksa n a kan dengan penguj ian contoh produ k pada 
Laboratorium Pen gu ji yang ditunjuk Menteri. 

4)	 Cara pen gambilan contoh di lu a r lokasi p roduksi d ila ku k n 
dengan membeli prodt ik di distributor, gudang im porti r , 
tokc / d i pasar secara acs k yang dibuk tikan dengan tanda bukti 
pembelian. 

5)	 Contoh produk diuji sesuai dengan SNI Asam Sulfa t Teknis 
sebagaimana dimaksud dalarn Bab II di Laboratoriu m Penguj i 
yang d itu nju k Menteri. 
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6)	 PPSP dan/ atau petugas yang ditunjuk Direktu r J enderal 
Pembina Industri melaku kan pengawasan m u tu produk dan 
penandaan pada produk. 

5 .	 Da la m melaksanakan pengawasan , PPS P wajib mempersiapkan 
Dokumen Pengawasan yang terdiri dari: 
a .	 Surat Tugas Pengawasan Penerapan SNI di loka s i pro duksi da n d i 

luar lokasi produksi sebagaimana dimaksud dala m Lampiran VII 
Petunjuk Tekriis ini; 

b.	 Berita Acara Pengambilan Contoh di lokasi produks i dan d i luar 
lokasi produksi sebagaimana dimaksu d da la m Lam pira n IX 
Petunjuk Teknis ini; 

c.	 Label Contoh Uji sebagaimana di maksud dalam Lam pir a n VIII 
Petunjuk Teknis ini; 

d .	 Berita Acara Pengawasan Penerapan SNI Asam Sulfat Teknis d i 
lokasi produksi dan di luar lokasi produksi sebagaimana d im a k sud 
dalam Lampiran X Petunjuk Teknis ini; 

e .	 Data Hasil Pengawasan Penerapan SNI di lokasi produks i da n di 
luar lokasi produksi disesuaikan dengan jenis produk ya n g 
diawasi; 

f.	 Daftar Hadir sebagaimana dimaksud dalam Lampiran XI Pe tunjuk 
Teknis ini; 

g.	 Surat Pengantar ke Laboratorium Penguji dari Direk tora t Pembin a 
Industri;dan 

h.	 Pelaksanaan Pengawasan. 

6.	 Pengawasan penerapan SNI Asam Sul.at Teknis : 
a .	 Di lokasi produksi: 

Oirektur Industri Kimia Dasar, Direktorat Jenderal Basis Industri 
Manufaktur, Kementerian Permdustrian berkoordinasi dengan 
Kepala Dinas yang membidangi Industri di Propin s i dan 
Kabupaten/Kota; 

b.	 Di luar lokasi produksi: 
Di lakukan dengan pembelian »roduk dari distributor atau penju a l. 

7.	 Pelaksanaan pengawasan penerapan SNI Asam Sulfat Tekn is 
di la ku ka n oleh PPSP baik yang di pusat maupun di daer ah 
berd a sa rk a n Sura t Tugas Pengawasan dari Direktur Jenderal Ba s is 
ln du s tr i Manufaktu r. 

8 .	 Pengawasan terh a dap Asam Sulfat Teknis sebagaimana dima ksu d 
da la m Bab II d ilakukan dengan cara pemeriksaan mutu m ela lu i 
pengambilan con toh oleh PPC di lokasi produksi dan di lu a r lokasi 
produ ksi. 

9.	 Has il pem er ik sa a n dan pengujian contoh di loka s i produksi d itu a n gkan 
dalam Berita Aca ra Pengawasan oleh PPSP dan disampaikan kepa da 
Direktur Pembina Industri untuk. dilakukan evaluasi. 

10 . Evaluasi has il pengawasan dar i Direktur Pembina Industr i d ila porka n 
kepada Direk tu r J en dera l Basi s Industri Manufakrur 
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BAB VIII
 
TINDAK LANJUT HASI L PENGAWASAN
 

Evaluasi hasil pengawasan dapat ditindaklanjuti melalu i: 

1.	 Pembinaan 

a .	 Apabila hasil pengawasan oleh PPSP tidak sesu a i den gan persyara tan 
SNI Asam Sulfat Teknis, Direktur Jenderal Pe m bina ln dustri 
memberikan teguran secara tertulis kepada produsen darr/ atau pelaku 
usaha yang melakukan pelanggaran. Teguran dimaksud berisi : 
1)	 Permintaan perbaikan kualitas produk pada produsen sesu a i 

ketentuan pemberlakuan SNI Asam Sulfat Teknis secara waj ib ; atau 
2)	 Permintaan penarikan produk yang tidak sesuai SNI pada prod usen 

bagi produk dalam negeri dany atau pelaku usaha (impor tir / 
distributor) bagi produk impor. 

b.	 Teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf a d ilakuka n 
sebanyak banyaknya 3 (tiga) kali dalam kurun waktu 3 (tiga) bu lan, 
jika dalam kurun waktu dimaksud produsen dan Zatau pela ku u s ah a 
tidak melakukan tindakan yang diperintahkan dalam teguran tertu lis 
dimaksud Direktorat Jenderal Pembina Industri dapat melaku kan 
tindakan publikasi darr/ atau meminta instansi berwenang u n tu k 
melakukan pencabutan sertifikat SPPT-SNI sampai dengan pen cabutan 
Izin Usaha Industri darr/ atau penerapan sanksi pidana sesu a i 
peratu ran perundang-undangan. 

c.	 Dalam hal pelanggaran dilakukan oleh LSPro dan Lembaga Penila ian 
Kesesuaian (LPK), Direktur Jenderal Pembina Industri menyampaikan 
laporan hasil pengawasan oleh PPSP kepada Kepala Badan Pengkaj ian 
Kebijakan Iklim dan Mutu Industri untuk ditindaklanjuti sesuai d en gan 
ketentuan yang berlaku. 

d .	 Da la m melakukan pembinaan Direktur Jenderal Pembina Industri 
dapat berk oordinasi d en ga n Kepala Badan Pengkajian Kebijakan Ikl im 
dan Mu tu Industri atau dengan Dinas Pembina bidang industr i pada 
Pem er in ta h Propin si da n atau Kabupaten zKota, LSPro penerbit SPPT
SNI dan instansi terkait. 

2.	 Publika s i 

Tindak a n pub lika s i d ila ku k a n guna memberikan sosialisasi, informasi da n 
pemahaman terhadap masyarakat atas penerapan SNI Asam Su lfa t Tek nis 
secara wajib. Publikasi dilakukan pada: 
1.	 Ketaatan penerapan SNI oleh produsen atau pelaku u s a h a lain nya 

serta pihak terkai t; atau 
2.	 Pelanggaran atas ketentuan pemberlakuan SNI Asam Sulfat Tekn is 

/ secara wajib oleh produsen atau pelaku usa	 '-- -:\....... i 
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Publikasi dapat dilakukan melalu i pemberian pen gh arga an , pemuatan 
berita dalam media cetak dan elektronik. 

3.	 Pemberian sanksi berdasarkan ketentu an peraturan perundang-undangan. 
Setelah dilakukan pengawasan khusus dan langkah pembinaan pada 
produsen, namun produsen yang bersangku tan masih melakukan 
pelanggaran, maka Direktur Jenderal Pembina Industri berkoo rdinasi 
dengan Kepala Badan Pengkajian Kebijakan Iklim dan Mu tu Indu stri , dan 
Kepala Dinas Pembina bidang industri pada Pemerintah Propinsi dan a tau 
KabupatenjKota, LSPro penerbit SPPT-SNI Asam Sulfat Te knis dan a parat 
penegak hukum setempat melakukan penegakan hukum ses uai dengan 
UU No. 8 tahun 199 9 tentang Perlindungan Konsumen, UU No. 3 ta h u n 
2014 tentang Perindustrian dan Peraturan Menteri Perindustrian No. 
86jM-INDjPERj9j2009 atau revisinya tentang Standar Na s ion al 
Indonesia bidang Industri. 

BABIX
 
PENUTUP
 

Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penerapan dan Pengawasan Pemberlakuan SNI 
Asam Sulfat Teknis Secara Wajib ini merupakan salah satu pedoman yan g 
ditetapkan berdasarkan peraturan yang berlaku untuk dapat dilaksanaka n 
dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab. 
Hal-hal yang belum diatur dalam pedoman ini akan diatur lebih lanjut sesuai 
den gan kebutuhan. 

/ 



VIPl N I 

Kop perusahaan 

Nomor	 . . .... ... . .. ., 20 13
 
Lampiran 1 (satu) berkas 

Perihal : Pendaftaran Permohonan SPfYf-SNI 

Kepada Yth. 

Direktur Industri Kimia Dasar
 

Kementerian Perindustrian
 

Jl. Jenderal Gatot Subroto Kav. 52-53 

Jakarta Selatan 

Dengan ini kami mengajukan permohonan Pendaftaran Permohonan SPPT
SNI Asam Sulfat Teknis sesuai dengan ketentuan Pasal 8 Peraturan Men teri 
Perindustrian Nomor 63/M-IND/PER/12/2013 tentang Pemberlakuan Standar 
Nasional Indonesia (SNI) Asam Sulfat Teknis Secara Wajib, dengan kelengkapan 
data sebagai beriku t : 

1.	 Data Perusahaan Pemohon Pertimbangan Teknis; 

2.	 Bagi Produk Dalam Negeri 

Dokumen perizinan industri perusahaan produsen dan semua persyaratan yang 
dipersyatkan dalam Petunjuk Teknis Pelaksariaan Pemberlakuan dan 
Pengawasan Penerapan Standar Nasional Indonesia (SNI) Asam Sulfat Teknis 
Secara Wajib; dan/ atau 

3.	 Bagi produk impor 

Dokumen penzman perusahaan yang ditunjuk produsen (Perusahaan 
Perwakilan atau Perusahaan Importir) dan semua persyaratan yang 
dipersyatkan dalam Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberlakuan dan 
Pengawasan Penerapan Standar Nasiorial Indonesia (SNI) Asam Sulfat Tekn is 
Secara Wajib. 

Demikian, atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih. 

(nama, jabatan, tanda tangan, dan ca p 
perusahaan) 

.... ... . . . . . .. .. . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . .... . . . .
 

Jabatan 

Tembu san: 
1. Direktur Indu s tri Mesin dan Alat
 

Pe rtanian ;
 
2.	 Pertinggal. 

/ 



LAMPIRAN II.
 

KOPPERUSAHAAN 

FORMULIR IMPORTASI DALAM RA GKA 
PERMOHONAN SURAT KETERANGAN ASAM SULFAT TEKNI 

1. Nama (Kontak Person) 

2 . Jabatan 
Telepon 
HP . 

3.	 Nama Perusahaan 

4 . Status Badan Hukum 

5 . Jenis Perusahaan 

6.	 Alamat 

•	 Kantor
 
Kelurahan
 
Kecamatan
 
Kab/Kota
 
Provinsi
 
Kode Pos
 
e- mail
 
Te lepon
 
Fax
 

•	 Gudang
 
Kelurahan
 
Kecamatan
 
Kab/Kota
 
Provinsi
 
Kode Pos
 
e-m a il
 
Telepon
 
Fax
 

NON SNI WAJIB
 

1) Swasta Nasional 2) PMDN 3) PMA
 

Importir
 

. . . .. .. . . . . . .. ... .. .. ........ ... . ... ...... .... ..... ... . ... .. ............
 

/ 



7. Kelengkapan Teknis Ren cana lrn por 

No Jenis No. HS CAS Jum la h Negara Pela buhan Waktu Penggu naarr/ 
Bahan (10 digit) Number Kebutuhan Asal Tuju an Pela ks a n aa n Pemanfaata n 
Kim ia* Baran 

*sesuai dengan dokumen Safety Data Sheet (SDS) 

Mengetah u i , 
Penanggung Jawab Peru sahaa n 

Nama Terang dan Jabata n 

/ 



LAMPIRAN III.
 

KOPPERUSAHAAN
 

FORMULIR IMPORTASI DALAM RANGKA
 
PERMOHONAN SURAT KETERANGAN ASAM SULFAT TEKNI S NON SNI WAJ IB
 

UNTUK PERUSAHAAN PRODUSEN
 

1. Nama (Kontak Person) 
2 . Jabatan 

Telepon 
HP 

3. Nama Perusahaan 
4, Status Badan Hukum 
5. Jenis Perusahaan 
6.	 Alamat 

•	 Kantor
 
Kelurahan
 
Kecamatan
 
Kab jKota
 
Provinsi
 
Kode Pos
 
e-mail
 
Telepon
 
Fax.
 

•	 Gudang
 
Kelurahan
 
Kecamatan
 
KabjKota
 
Provinsi
 
Kode Pos
 
e-mail
 
Telepon
 
Fax.
 

1) Swasta Nasional 2) PMDN 3) PMA 
: Produsen Pupuk 

7. Kelen ka an Teknis Ren cana Irn ror 
Jenis No. HS CAS .: umlah Negara Pelabuhan Waktu Penggunaan / 

No Bahan (10 digit) Number Ke butuhan Asal Tujuan Pelaksa n a an Pemanfaatan 
Kimi a* Baran 

*sesuai dengan dokumen Safety Data Sheet (SDS) 

1 Kapasiitas dan Pr o dU k S l . Tahu n an Terkarit dengan mpor Bahan Baku 
No Kapas.uasNama Produk Produksi 

Terpnsarig Tahun Tahun Berikut 
Lalu 

Tahun 
Berialan 

2 ro uu ksi B Tahun B ' 1P	 d S l uu lanan eri a ian
 
Bulan
 Nama Produ k No 1* Nama Produk No 2* Nama Pr oduk No .. .* 

Januari 
Februari 
Maret 
April 
Mei 

/ J uni -



I Desember 

3. Kebu t han Bahan Baku 
No Nama Bahan No. HS Konsumsi Bahan Kon sumsi Bahan 

Baku (10 digit) Baku Persatuan Baku Pertahu n 
Produk 

Mengetahui,
 
Penanggung J awab Perusahaan
 

Nama Terang dan Jabatan
 

\
 



LAMPIRAN IV.
 

KOP PERUSAHAAN
 

SURAT PERNYATAAN PENGGUNAAN BAHAN KIMIA 

Kami yang bertanda tangan d i bawah ini :
 
Nama .
 
Jabatan .
 
Bertindak untuk : (n ama perusahaan)
 
dan atas nama
 
Alamat
 

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa :
 

1.	 Bahan kimia yang diimpor sarna dengan yang tertera di dalam dokum en 
Safety Data Sheet (SDS) dan tidak termasuk dalam jenis pupuk yang 
ditetapkan ber-SNI Wajib sebagaimana diatur dalam Peraturan Men teri 
Perindustrian Nomor .. jM-INDjPERj..j2013 tanggal .. ... .. 2013 tenta n g 
Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNn Pupuk Anorganik 
Tunggal Secara Waj ib. 

2.	 (.....Jenis bahan kimia... ) dengan (No.HS) sejumlah (jumlah perm ohonan 
impor) diimpor untuk (pe nj ela sa n pemanfaatanjpenggunaan 
barangj bahan yang diimpor) . 

3.	 Kami bersedia disurvey oleh pihak surveyor independen dan semu a 
biaya yang timbul atas survei ters sebut menjadi tanggung jawab k a m i. 

4.	 Kami bersedia bertanggung jawab sepenuhnya apabila di kemudian h a ri 
terjadi penyalahgunaan barangj bahan tersebut di atas. 

Demikian surat pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya, u n tu k 
di pergu n a ka n sebagaimana mestinya. 

Tempat, Tanggal 
Tahun 

Materai 
Rp .6.000 

Penanggung J a wab 

\ 



LAMPIRAN V.
 

Format Laporan Realisasi Impor 
Untuk Irn ortir Umum 

KOP PERUSAHAAN
 

LAPORAN REALISASI IMP OR 

Periode importasi: sj d . 

No Jenis 
Bahan 
Kimia 

No. HS 
(10 

digit) 

Jumlah 
Rencana 

Impor 

Nama Eksportir 
dan Negara Asal 

Barang 

Pelabuhan 
Tujuan 

No. 
PIB 

Tgl 
PIB 

Realisa s i dan Sisa 

Realisasi Sisa 

Laporan Pendistribusian j Kartu Stock Barang (Berdasarkan Pendistr ibu sian Kepa da 
End User) 

No J enis No. HS Nama dan Bidang No Penggunaan Tanggal Inventa risasi 
Bahan (10 di git) Alamat Usaha Telp & Fax Masuk Ba ran g 

" 
Kimi a Pembeli /Keluar In Out Stock 

Barang 

Mengetahui,
 
Penanggung Jawab Perusahaan
 

Nama Terang dan Jabatan
 

\ 



LAMPlRAN VI. 

Format Laporan Realisasi Impor 
Un tuk Importir Produsen 

KOP PERUSAHAAN
 

LAPORAN REALlSASI IMPOR 

Periode Importasi : sfd .. 

No Jenis 
Bahan 
Kimia 

No. HS 
(10 d igit) 

Jumlah 
Rencana 

Impor 

Nama 
Eksportir 

dan Negara 
AsaI Baran 

PeIabuhan 
Tujuan 

No. 
PIB 

TgI 
PIE 

Realis asi dan 
Si sa 

ReaIisasi Sisa 

Mengetahui,
 
Penanggung Jawab Perusahaa n
 

Nama Terang dan Jabatan
 

\
 



LAMPIRAN VII.
 

I Format Surat Tugas Pengawasan I 

SURAT TUGAS PENGAWASAN PENERAPA SNI 
Nomor:	 . 

Dalam rangka pengawasan penerapan SNI Asam Sulfat Tek n is den ga n 
ini Direktur Jenderal Pembina Industri , Kementerian Perindu s tr ian 
menugaskan kepada : 

1.	 Nama 

NIP
 

Jabatan : Petugas Pengawas Standar Produk
 

2.	 Nama
 

NIP
 

Jabatan : Petugas Pengawas Standar Produk
 

3 .	 Nama
 

NIP
 

Jabatan : Petugas Pengawas Standar Produk
 

untuk : a.	 melakukan pengawa san penerapan SNI Asam Su lfa t 
Teknis pada ... Nama Perusahaan 

....... . dengan alamat
 

..... ... .... ... ....... . .. ... . ..... ..... .... . . No. Telp . 
. Fax: . 
.... ; dan 

b.	 melaporkan hasil pengawasan kepada Direktur 
J en dera l Basis Industri Manufaktur, Kementerian 
Pe r in d u s t ria n . 

Demikian su ra t tugas in i u n tu k dapat dipergunakan sebagaimana 
mestinya. 

J a k a r ta,	 . 

a.n	 Direktur Jen dera l Basis Ind ustri 
Manufaktur 

Direktur Industri Kimia Da sa r 

(	 ) 

\ 



LAMPIRAN VIII.
 

I Format Label Con toh Uji I 

LAB EL CONTOH UJ I 

Kode Contoh : Sesuai dengan Berita Acara
 
Pengambilan Contoh
 
Produk
 

Nomor SNI 

Tipe Prouk Kemasan / Berat 

Jumlah Contoh 

Tanggal Pengambilan Contoh 

Lokasi Pengambilan Con toh 

Petugas Pengambil Contoh, 

Tanda tangan, NIP dan Nama 
Jelas 

( ) 
NIP: . 



LAMPlRAN IX. 

BERIT ACARA PENGAMBILAN CONTOH 

Nomor: . 

Pada hari ini ... ...... ... .... .... ..... tanggal .. .... ... .... bu lan .. 
tahun sesuai dengan Surat Tugas Direktur Jen deral Ba sis lndustri 
Manufaktur Nomor tanggal 
... ... .. .. . .. .. .. . .. .. .. .... . , telah dilaksanakan pengambilan contoh sebagai berikut : 

Nama Perusahaan 

Alamat Perusahaan 

Produ k 

Mutu 

Merek 

Lokasi pengambilan contoh 

Nomor kode produksi / stok 

Jumlah contoh 

(diuraikan dalam lembaran tambahan) 

Contoh tersebut dikemas , kemudian oleh PPSP akan diserahkan kepada 
Laboratorium Penguji untuk diuji sesuai 
SNI .. 

Demikian Berita Acara Pengambilan Contoh UJI 1111 dibuat den gan 
sesungguhnya. 

Mengetahui Pihak Perusahaan, Petugas Pengambil Contoh 

Nama Perusahaan : 

Tand a Tangan, Jabatan, Nama Jelas & Tanda Tangan, dan Nama J elas 
Ca p Pe rusahaan 

( ) ( ) 
NIP : . 



LAMPIRAN X.
 

IFormat Berita Acara Pengawasan 

BERITA ACARA PENGAWASAN PENERAP N SNI 

Nomor:	 . 

Pada hari tanggal bulan tah un 
... ......... sesuai dengan Surat Tugas Direk tu r J enderal Bas is Industri 
Manufaktur Nom or. . 
tanggal , telah dilaksanakan pem er iks aan dan 
pengawasan SNI Asam Sulfat Teknis sebagai berikut: 

Nama Perusahaan 

Alamat Perusahaan 

Kode Pos 
Telp. 
Fax 
E-mail 
Produk 
Mutu 
Hasil Pengawasan SNI : Sebagaimana terlampir 

Demikian Berita Acara Pengawasan SNI ini dibuat dengan benar. 

Mengetahui, Petugas Pengawas Standar 
Produk 

Nama Perusahaan : 
1. Tanda Tangan : 

Nama Jelas : 
Tanda tangan , J a ba t a n clan 

Cap Perusahaan NIP: 

(	 Nama Jelas ) 

2.	 Tanda Tangan : 

Nama J elas : 

NIP : 

3.	 Tanda Tangan : 

Nama J ela s : 



LAMPIRAN XI.
 

DAFTAR HADIR PENGAWASAN SNI ASAM SULFAT TEKNIS
 

No. Nam a Jabata n Bagia n / Tanda Tangan 

Departemen 

l 

.. 


