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Menimbang

Mengingat

PERATURAN

DIREKTUR JENDERAL INDUSTRI LOGAM MESIN TEKSTIL DAN ANEKA
NOMOR : 2r /|LMTA/ pER/ 9 /2009

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN DAN PENGAWASAN
PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA (SNI)

PRODUK SEPATU PENGAMAN SECARA WAJIB

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DIRElffUR JENDERAL INDUSTRI LOGAM MESIN TEKSTIL DAN ANEKA,

: a. bahwa daram rangka peraksanaan dan pengawasan pemberrakuan
sNr produk sepatu pengaman secara wajib, sesuai dengan
ketentuan pasar 11 peraturan Menteri perindustrian Nomo r 3TrM_
IND/PERI'3/2009 tentang Pemberlakuan standar Nasional tndonesia
(sNl) produk sepatu pengaman secara wajib, perru diatur petunjuk
Teknis peraksanaan penerapan dan pengawasan sNr produk sepatu
Pengaman Secara Wajib;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada
huruf a, perru dikeruarkan peraturan Direktur Jenderar rndustri
lndustri Logam Mesin Tekstil dan Aneka;

: 1' Keputusan Presiden Republik lndonesia Nomor 73 IM Tahun 2005
tentang pemberhentian dan pengangkatan pejabat Eseron r di
Lingkungan Departemen perindustrian;

2- peraturan Menteri perindustrian Nomor 01/M-rND/'ER/3/2005
tentang organisasi dan Tata Kerja Departemen perindustrian;

3. Peraturan Menteri perindustrian Nomor 37lM_rND/PER/3/2009



Menetapkan

KESATU L

tentang Pemberrakuan standar Nasionar rndonesia (sNr) sepatu
Pengaman Secara Wajib.

MEMUTUSKAN:

Memberlakukan petunjuk reknis peraksanaan dan pengawasan sNr produk
sepatu Pengaman secara wajib sebagaimana dimaksud pada Lampiran
Peraturan Direktur Jenderar ini, yang seranjutnya disebut lurMs produk
sepatu Pengaman sebagai pedoman daram pemberrakuan sNr produk
Sepatu Pengaman Secara Wajib,
Peraturan Direktur Jenderar ini murai berraku pada tanggartetapkan,

Ditetapkan diJakarta
pada tanggal, 9 Septenber 2009

JENDERAL

TEKSTIL DAN ANEI(A

BUK}IARI

KEDUA

v

Tembusan peraturan DirekturJenderai ini disampaikan kepada :1. Menteriperindustrian;

2 Menteri perdagangan;

3. Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;
1.p DirekturJenderai Bea & Cukai, Departemen Keuangan;
5. DirekturJenderai perdagangan LuarNegeri, Departemen perdagangan;
6. DireKur Jenderai perdagangan Dalam Negeri, Departemen perdagangan;
7. Para Pejabat Eselon I di lingkungan Departemen perindustrian;
8. Kepala Badan Standardisasi Nasional;
9' Kepala Dinas yang bertanggung jawab di bidang perindustrian di provinsi/KabupatervKota;

y'O. fepatapusat Standardisasi Departemen perindustrian;
11' Kepala Barai Besar dan Barai rndustri di ringkungan Departemen perindustrian;
12 sekretaris Direktorat Jenderar tndustri Logam Mesin Tekstirdan Aneka;
13. Ketua Lembaga Sertifikasi produk tingkup sepatu pengaman
14. Direktur lndustri Aneka,_
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PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN DAN PENGAWASAN

PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA (SNI)

PRODUK SEPATU PENGAMAN SECARA WAJIB

BAB I

KETENTUAN UMUM

Menteri adalah Menteri Perincfustrian.

sepatu Pengaman adalah merupakan sepatu kerja yang dibutuhkan

untuk melindungi kaki para pekerja dari bahaya yang berkaitan dengan
lingkungan kerja.

sistem Manajemen Mutu (sMM) adarah rangkaian kegiatan dalam
rangka penerapan manajemen mutu menurut sNl 19-9001-2001 atau
lso 9001: 2000 atau revisinya atau sistem manajemen mutu lain yang

diakui.

Lembaga sertifikasi Produk (LSpro) adalah tembaga yang telah
diakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasionat (l(AN) atau yang ditunjuk
oleh Menteri untuk melakukan kegiatan sertifikasi produk penggunaan

Tanda SNl.

Lembaga sertifikasi sistem Mutu (LSSM) adalah lembaga yang telah
diakreditasi oleh l(AN atau baoan Akreditasi negara lain yang telah
melakukan Perjanjian saling pengakuan atau Mutual Recognition
Agreemenf (MRA) dengan l(AN untuk melakukan kegiatan sertifikasi
SMM.

Laboratorium Pegujian adalah laboratorium yang telah diakreditasi oleh
l(AN atau Badan Akreditasi yang telah melakukan perjanjian saling
pengakuan (MRA) dengan KAN atau yang ditunjuk oleh Menteri untuk
melakukan kegiatan pengujian terhadap contoh sepatu pengaman
sesuai dengan spesifikasidan metode ujiSNl.
sertifikat Produk Penggunaan Tanda (sppr) sNl produk sepatu
Pengaman dari Kulit dengan Sol Poliuretan dan Termoplastik poliuretan

sistem cetak lnjeksi (sNl 12-7079-2oaq atau revisinya, sepatu
Pengaman dari Kulit dengan sistem Goodyear welt (sNl 12-7037-2004\

1.1.

1.2.

1.3.v

1.4.

1.5.

\,
1.6.

1.7.
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atau revisinya dan Sepatu Pengaman dari Kulit dengan Sol Karet Cetak

Vulkanisasi (SNl 12-0111-1987 ) atau revisinya adalah Sertifikat Pt:oduk

Penggunaan Tanda SNI yang diberikan oleh LSPro kepada pelaku

usaha/produsen yang mampu menghasilkan Sepatu Pengaman yang

sesuai persyaratan SNl.

1.8. Sertifikat Hasil Uji (SHU) adalah sertifikaUlaporan hasil pengujian atas

contoh uji produk Sepatu Pengaman sesuai ketentuan SNI atau

standar tertentu yang diterbitkan oleh Laboratorium Uji.

1.9. Surat Pendaftaran produk Sepatu Pengaman adalah surat yang

diterbitkan oleh Direktur Jenderal lndustri Logam Mesin Tekstil dan

Aneka sebagai bukti bahwa jenis produk Sepatu Pengaman yang akan

diproduksi atau diimpor telah didaftarkan dan sesuai dengan penerapan

tanda SNl.

1.10. Perjanjian Saling Pengakuan, atau Mutual Recognition Agreement

(MRA) adalah kesepakatan yang dilakukan oleh l(AN lndonesia dengan

badan akreditasi negara lain untuk saling mengakui atau menerima

beberapa atau keseluruhan aspek dalam hal hasil-hasil penilaian

kesesuaian

\,

2.1.

BAB II

LINGKUP PEMBERLAKUAN SNI

Pemberlakuan secara wajib peraturan teknis ptoduk Sepatu Pengaman

secara wajib meliputi :

1. Sepatu Pengaman dari Kulit dengan sol Poliuretan dan Termoplastik

Poliuretan Sistem Cetak lnjeksi No. SNI 12-7079-2OOS, atau

revisinya HS : 6403.40.00.00

2. Sepatu Pengaman dari Kulit dengan Sistem Goodyear welt No. SNI

12-7 07 }2004, atau revisinya HS : 6403.40.00.00

3. sepatu Pengaman dari Kulit dengan sol Karet cetak vulkanisasi No.

SNI 12-01 1 1-1987,atau revisinya HS : 6403.40.00.00

sejak diberlakukan Peraturan Menteri Perindustrian tentang

pemberlakuan produk Sepatu Pengaman secara wajib , maka Sepatu

Pengaman yang tidak sesuai SNI 12- 7079-2005 atau revisinya,

\-,

2.2.



3.1.

SNI '12-7073-2004 atau revisinya, SNI 12-0111-1987 atau revisinya

dilarang diproduksi dan diperdagangkan di dalam negeri.

BAB III

TATA CARA MEMPEROLEH SPPT SN!

Perusahaan industri Sepatu Pengaman dapat memperoleh SPPT SNI

Sepatu Pengaman yang diberlakukan wajib apabila telah:

a. Memenuhi persyaratan administrasi yang ditetapkan oleh LSPro

yang meliputi :

1). Permohonan SPPT SNI;

2).lzin Usaha lndustri (lUl) dengan lingkup yang sesuai dengan

produk yang dimohonkan SPPT SNI-nya;

3). Sertifikat atau Tanda Daftar Merek yang diterbitkan oleh

Direktorat Jenderal Hak Kekayaan lntelektual (HKl) Departemen

Hukum dan HAM dengan lingkup yang sesuai dengan produk

yang dimohonkan SPPT SNI-nya atau lisensi dari pemilik

merek.dengan ketentuan :

a) Dalam satu merek yang sama tidak untuk digunakan lebih

dari 1(satu) SPPT-SNI dan;

b) Untuk produk Sepatu Pengaman yang berasal dari impor

SPPT-SNI harus mencantumkan nama produsen dan nama

importir

c.) Produsen Sepatu Pengaman wajib melampirkan surat

pernyataan tidak akan menggunakan beberapa SPPT SNI

untuk satu jenis produk sepatu pengaman pada merk yang

sama.

b. Menerapkan Sistem Manajemen Mutu (SMM) dan melakukan:

1). Audit pada ketentuan/klausula yang berkaitan dengan

pengendalian proses produksi dan pengendalian mutu untuk

perusahaan yang telah memiliki sertifikat Sistem Manajemen

Mutu SNI 19-9001:2001/lSO 9001:2000 /dan revisinya, atau

SMM lain dari LSSM yang terakreditasi oieh l(AN,

2). Audit pada seluruh ketentuan / klausula untuk perusahaan yang

sudah menerapkan SMM namun belum memilikisertifikat SMM.

v

v
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c. Memperoleh sertifikat Hasir uji (sHU) dari Laboratorium uji
dengan ketentuan sebagai berikut:

1). sertifikat Hasit uji (sHU) disertai dengan Berita Acara
Pengambilan contoh (BApc) dan Laber contoh uji (Lcu)
dengan contoh uji yang diambit dari akhir proses produksi

sebelum dikemas.

2). Pengambiian contoh uji dirakukan oleh petugas pengambil

contoh (PPc) yang ditugaskan oleh LSpro bersama-sama

dengan penugasan Tim Asesor untuk Audit sMM, dan
pengambilan contoh berlaku untuk setiap merek pada akhir
proses produksi sebelum dikemas .

3). Pada setiap pengujian, contoh uji diambil dari merek produk
sepatu Pengaman dengan tata cara pengambiian contoh sesuai
masing-masing sNl. contoh uji diambil secara acak (random)
untuk setiap merek pada akhir proses produksi sebelum
dikemas minimar 6 pasang sepatu pengaman dari yang
terbanyak popurasi produksinya dengan perincian 3 pasang
untuk pengujian dan 3 pasang untuk arsip/disimpan
diperusahaan. untuk uji bagian atas sepatu dan bagian bawah
sepatu, contoh sedapat mungkin diambil dari contoh sepatu.
Apabila tidak memungkinkan contoh dapat diambil dari bahan
yang diproses sesuai dengan pembuatan barang jadinya.

4) contoh uji dimasukan ke daram suatu tempat (wadah) yang
tersegel ,tidak merusak isinya dan diberikan identitas yang jelas
tentang barang yang diambir contohnya, tanggar pengambiran
contoh, produsen, dan petugas pengambil contoh.

Penilaian kesesuaian yang dilakukan oleh LSpro, LSSM, Laboratorium
uji atau Lembaga lnspeksi di luar negeri dapat diterima sepanjang
telah mempunyai perjanjian bilateral dan multilateral di bidang regulasi
teknis antara Republik lndonesia dengan negara lain.

Perusahaan industri sepatu pengaman yang mengajukan
permohonan sPPT sNl dan memiliki lebih dari 1 (satu) unit produksi
yang berada pada lokasiyang berbeda, wajib :

3.2.

3.3.
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3.5.

a- Menyatakan semua lokasi pabrik yang diajukan untuk mendapatkan
SPPT SNI:

b. Menerapkan SMM disemua lokasi pabrik; dan
c. Menerima penetapan LSpro tentang lokasi unit produksi yang akan

diaudit.

Total waktu yang diperlukan untuk pemrosesan dan penerbitan sppr
sNl apabila dokumen sudah lengkap dan benar adalah 41 hari kerja,
tidak termasuk waktu yang diperlukan untuk pengujian.

Biaya penerbitan sppr sM merupakan tanggung jawab perusahaan
yang bersangkutan.

Audit kebenaran dan kecukupan dokumen sMM dilakukan oteh tim
asesor untuk mengevaluasi dokumen sMM perusahaan pemohon
guna mengetahui memenuhi persyaratan atau tidak, dan jika tidak
memenuhi persyaratan, maka perusahaan pemohon harus melakukan
tindakan koreksi dan perbaikan.

LSPro membuat laporan hasil audit sMM dan mengecek sHU dan bila
ditemukan ketidaksesuaian, maka segera diinformasikan ke
perusahaan pemohon untuk melakukan tindakan koreksi dan
perbaikan.

Laporan audit sMM dan sHU serta dokumen pendukung dikaji oleh tim
evaluasi LSPro unfuk menentukan keputusan sertifikasi, terdiridari :

a. Pemberian atau perpanjangan sppr sNr bira memenuhi

3.6.

persyaratan sertifi kasi ;

b. Penundaan pemberian atau perpanjangan SppT SNI
memenuhi persyaratan sertifikasi, namun perusahaan
dapat Melakukan tindakan perbaikan; atau

c. Penolakan pemberian atau perpanjangan SppT SNl,
memenuhi persyaratan sertifikasi.

3.9. LSPro memberitahukan ke perusahaan pemohon tentang sppr sNr
yang telah diterbitkan dan melaporkan kepada Kepala Badan
Penelitian dan Pengembangan lndustri dan Direktur Jenderal Industri
Logam Mesin Tekstir dan Aneka Departemen perindustrian.

3.4.

3.8.

3.7.

bila belum

pemohon

bila tidak
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3-10. Pengawasan berkala terhadap sMM dan mutu produk perusahaan
pemegang sppr sNr dirakukan oreh LSpro sekurang_kurangnya
setiap 1 (satu) tahun.

3.11. Apabila sNr sepatu pengaman mengarami revisi maka penerapan sNr
dalam rangka sppr sNl mengacu kepada sNl yang terbaru selambat_
selambatnya 1 (satu) tahun atau pada kunjungan pengawasan setelah
penetapan SNlterbaru.

4.2.

BAB IV

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pembinaan dan pengawasan dalam rangka pemberlakuan sNl produk
sepatu Pengaman secara wajib dilaksanakan oleh Direktorat
Jenderal lndustri Logam Mesin Tekstil dan Aneka Departemen
Perindustrian.

Pembinaan dan pengawasan mutu barang dan atau jasa di pabrik
dalam rangka pemberlakuan sNl produk sepatu pengaman secara
wajib dilakukan petugas pengawas standar Barang dan atau Jasa di
Pabrik (PPSP) untuk melakukan pemeriksanan perusahaan dan uji
petik.

Pembinaan dilaksanakan untuk meningkatkan kemampuan industri
dalam menerapkan sNl wajib melalui sosialisasi atas pemberlakuan
sNl wajib dan atau terdapat perubahannya. serta pembinaan teknis
dan konsultasi dalam penerapan SNl.

4.4. Direktur Jenderar rndustri Logam Mesin Tekstir dan Aneka
Departemen perindustrian dapat bekerjasama dengan lembaga lain
untuk mendukung ppsp dalam melaksanakan pengawasan sNl
wajib di pabrik.

4.5. Mekanisme dan prosedur pengawasan sNr wajib di pabrik diatur oreh
Direktur Jenderal lndustri Logam Mesin Tekstil dan Aneka.

4.1.

4.3.
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BAB V

TATA CARA MEMPEROLEH SURAT

PENDAFTARAN

Perusahaan yang akan memproduksi sepatu pengaman yang sNr-
nya diberlakukan secara wajib, wajib mendaftarkan produk sepatu
Pengaman yang akan diproduksi kepada Direktur Jenderar rndustri
Logam Mesin Tekstir dan Aneka Departemen perindustrian, dengan

a' Mengajukan permohonan surat pendaftaran produk sepatu
Pengaman ;

b. Menyampaikan rencana produksi setiap tahun.

Perusahaan yang akan mengimpor produk sepatu pengaman yang
sNl-nya diberiakukan secara wajib, wajib mendaftarkan produk sepatu
Pengaman yang akan diimpor kepada Direktur Jenderar rndustri
Logam Mesin Tekstir dan Aneka Departemen perindustrian, dengan
cara :

a. Mengajukan permohonan surat pendaftaran produk sepatu
Pengaman sebagaimana dimaksud tampiran il petunjuk teknis ini;

b. Menginformasikan Data perusahaan dengan mengisi formurir
sebagaidimaksud rampiran r petunjuk teknis ini, Merek dan sNl
yang diacu produk Sepatu pengaman;

c. Melampirkan foto kopi sppr sNr yang tetah diregarisasi oreh LSpro
penerbit; dan

d. Menyampaikan rencana impor.

selambat-lambatnya 5 (rima) hari kerja sejak diterima permohonan
pendaftaran produk sepatu pengaman yang terah memenuhi
persyaratan secara lengkap dan benar, Direktur Jenderal Industri
Logam Mesin Tekstir dan Aneka menerbitkan surat pendaftaran
produk Sepatu pengaman 

.

Bagi perusahaan yang

selambat-lambatnya 2

Direktur lndustri Aneka

belum memenuhi kelengkapan persyaratan
(dua) hari kerja sejak diterima permohonan,
atas nama Direktur Jenderal lndustri Logam

7

5.1.

5.2.v

5.3.

5.4.



Mesin Tekstil dan Aneka mengeluarkan surat permintaan kelengkapan

persyaratan.

Permohonan dinyatakan batal jika dalam jangka waktu 10 (sepuluh)

hari kerja sejak diterima surat permintaan kelengkapan persyaratan

sebagaimana dimaksud Butir 5.4. di atas tidak dipenuhi oleh

perusahaan pemohon.

Perusahaan dan importir produk Sepatu Pengaman diwajibkan untuk

menyampaikan -laporan realisasi produksi atau impor dari produk

Sepatu Pengaman yang didaftarkan kepada Direktur Jenderal lndustri

Logam Mesin Tekstildan Aneka minimal setiap 6 bulan.

BAB VI

TATA CARA PEhICAI\ITI.IVIAN TA,hIDA ShI

Setiap produk Sepatu Pengaman harus di emboss/cetak tanda SNI

mudah terlihat, mudah dibaca dan tidak mudah hilang pada produk

Sepatu Pengaman sebagai berikut:

a). Perusahaan industri Sepatu Pengaman yang telah memperoleh

SPPT SNI dan Surat Pendaftaran produk Sepatu Pengaman

wajib mencantumkan tanda SNI pada setiap produk dengan cara di

emboss / cetak.

b). Tanda SNI yang dimaksud adalah fogo SNI dengan ukuran

sebagaimana dituliskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 102

Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional (Lembaran Negara Rl

Tahun 2000 Nomor 199, Tambahan Lembaran Negara Rl Nomor

4020]..

Ukuran dan desain embos tanda SNI sesuai ketentuan Pasal 14

Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi

Nasional.

LSPro bertanggung jawab dalam pengawasan penerapan tanda SNI

untuk masing-masing SPPT SNI sesuai dengan Surat Pendaftaran

produk Sepatu Pengaman yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal

lndustri Logam Mesin Tekstil dan Aneka Departemen Perindustrian.

5.5.

6.2.

5.6.

6.1.

6.3.



BAB VII

PENUTUP

Petunjuk reknis Pelaksanaan penerapan dan pengawasan pemberlakuan

sNl produk sepatu pengaman secira wajib ini merupakan salah satu
pedoman yang ditetapkan berdasarkan peraturan yang berlaku untuk
dilaksanakan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab

Hal -hal yang belum diatur dalam petunjuk ini akan diatur lebih lanjut sesuai
dengan kebutuhan.

Ditetapkan diJakarta.

pada tanggal, 9 Septenber 2009

TEKSTIL DAN ANEKA

L

DIREKTUR JENDERAL
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Lampiran I

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN DAN PENGAWASAN
PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA

SEPATU PENGAMAN SECARA WAJIB

KOP PERUSAHAAN

DATA PERUSAHAAN L

DATAPERUSM
1. Nama Permohonan

Nama dan Alamat

3. Nomor Pokok Wajib pajak

Nomor & Tanggal
ljin Usaha lndustri
/ SIUP

6. Tanda Daftar perusahaan

SPESIFIKASI TEK}.IIS

2. SNI yang di acu

3. Negara asal impor
*) coret yang tidak perlu

Cap Perusahaan Nama dan Tanda Tangan pemohon

Cat: lsi dad format ini harus menggunakan
kop perusahaan.
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Lampiran ll

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN DAN PENGAWASAN
PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA

SEPATU PENGAMAN SECARA WAJIB

/

/

t_
T

KOP DEPPERIN

SURAT PENDAFTARAN

Nomor:

Berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor3T/M-lND/pER/3/2o0gdan
surat permohonan saudara untuk dan atas nama pr...........Nomor ..... tanggal
perihal Permohonan surat pendaftaran produk sepatu pengaman, dengan ini
menyatakan bahwa :

ALAMAT

telah melakukan pendaftaran produk sepatu pengaman untuk keperluan
produksi/impor*), dengan menggunakan:

MEREK

SNI yang di acu

NO HS

\-/ JUMLAH

Catatan ; *) Coret yang tidak perlu

PENERAPAN TANDA SNI

Embos / Cetak Buah / pasang

Jakarta,


