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PERATURAN BADAN STANDARDISASI NASIONAL

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 13 TAHUN 2020

TENTANG

SKEMA PENILAIAN KESESUAIAN TERHADAP STANDAR

NASIONAL INDONESIA SEKTOR LOGAM DAN PRODUK

LOGAM

SKEMA PENILAIAN KESESUAIAN

ALAT KONVERSI BAHAN BAKAR GAS

A. Ruang lingkup

Dokumen ini berlaku untuk sertifikasi alat konversi bahan bakar

gas sesuai SNI EN, alat konversi bahan bakar gas dengan

tekanan kerja di bawah 20 kPa.

Alat konversi yang dimaksud dalam skema ini harus kompatibel

dengan tabung baja LPG, katup tabung baja LPG atau katup

dengan tipe koneksi ulir, selang karet atau selang elastomer,

karet perapat, dan regulator.

B. Persyaratan acuan

Persyaratan acuan sertifikasi produk alat konversi bahan bakar

gas mencakup:

1. SNI produk alat konversi bahan bakar gas sebagaimana

ditetapkan dalam Keputusan Kepala Badan Standardisasi

Nasional tentang Daftar SNI sektor logam dan produk logam;

2. SNI dan standar lain yang diacu dalam SNI sebagaimana

dimaksud dalam angka 1;

3. Penerapan sistem manajemen mutu SNI ISO 9001 atau

sistem manajemen mutu lainnya yang setara; dan

4. Peraturan lain yang terkait produk alat konversi bahan

bakar gas.



C. Jenis kegiatan penilaian kesesuaian

Penilaian kesesuaian dilakukan dengan kegiatan Sertifikasi.

Sertifikasi produk alat konversi bahan bakar gas dilakukan oleh

Lembaga Penilaian Kesesuaian (LPK) yang telah diakreditasi oleh

Komite Akreditasi Nasional (KAN) berdasarkan SNl ISO/IEC

17065, Penilaian Kesesuaian - Persyaratan untuk Lembaga

Sertifikasi Produk, Proses, dan Jasa, untuk lingkup produk alat

konversi bahan bakar gas.

Dalam hal LPK belum ada yang diakreditasi KAN untuk

melakukan kegiatan Sertifikasi dengan ruang lingkup produk alat

konversi bahan bakar gas, BSN dapat menunjuk LPK dengan

ruang lingkup yang sejenis sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

D. Prosedur administratif

1. Pengajuan permohonan sertifikasi

1.1 LSPro hams menyusun format permohonan Sertifikasi

bagi Pelaku Usaha untuk mendapatkan selumh

informasi yang tercantum pada angka 1.3.

1.2 Pengajuan permohonan Sertifikasi dilakukan oleh

Pelaku Usaha. Kriteria Pelaku Usaha yang dapat

mengajukan Sertifikasi sesuai Peraturan BSN yang

mengatur mengenai tata cara penggunaan tanda SNl

dan tanda kesesuaian berbasis SNl.

1.3 Permohonan Sertifikasi hams dilengkapi dengan:

a. Informasi pemohon

1, Ketentuan tentang pemohon:

1.1. pemohon sertifikasi terdiri dari produsen

alat converter bahan bakar gas dalam

negeri atau produsen alat konversi bahan

bakar gas asal impor (dengan merek milik

produsen di negara asal atau dengan merk

milik importir);

1.2. produsen alat konversi bsihan bakar gas

asal impor dengan merk milik produsen di
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negara asal hams memenuhi ketentuan

sebagai berikut:

a. apabila memiliki perwakilan di

Indonesia, maka produsen wajib

menunjuk pemsahaan perwakilannya

untuk menangani dan bertanggung

jawab dan menangani permohonan

sertiflkasi maupun custom clearance

dalam surat permohonan sertiflkasi

serta segala hal yang terkait dengan

penerapan SNI EN; atau

b. apabila tidak memiliki perwakilan di

Indonesia, maka produsen wajib

menunjuk pihak ketiga yang akan

menangani dan bertanggung jawab dan

menangani permohonan sertiflkasi

maupun custom clearance dalam surat

permohonan sertiflkasi serta

penerapan SNI EN.

1.3. produsen alat konversi bahan bakar gas

asal impor dengan merk milik importir

hams:

a. mengajukan sertiflkasi atas namanya

sendiri;

b. bertanggung jawab penuh terhadap

pemenuhan persyaratan SNI yang

diproduksi oleh produsen di negara

asal;

c. memiliki peijanjian yang mengikat

secara hukum dengan produsen di

negara asal sebagai subkontraktor

untuk memproduksi alat konversi

bahan bakar gas yang memenuhi

persyaratan SNI;



-9-

d. memastikan bahwa seluruh pabrik

dinegara asal dapat diasses atau

diaudit oleh lembaga Sertifikasi.

2. Informasi pemohon sertifikasi untuk pengajuan

sertifikasi mencakup:

2.1. nama organisasi, alamat, bukti legalitas

hukum, dan personil pemohon dan pemilik

merek produk;

2.2. nama organisasi, alamat, bukti legalitas

hukum, dan personil perwakilan pabrik;

2.3. apabila legalitas hukum pemohon berbeda

dengan legalitas hukum pemilik merek,

menyampaikan peijanjian yang mengikat

secara hukum antara pemohon dan

pemilik merek produk;

2.4. apabila legalitas hukum pemilik merek

berbeda legalitas hukum pabrik,

menyampaikan perjanjian yang mengikat

secara hukum antara pemilik merek dan

pabrik untuk memproduksi tipe produk

yang diajukan untuk disertifikasi;

2.5. apabila pemilik merek berkedudukan

hukum di luar wilayah Republik Indonesia

(Rl), menyampaikan nama organisasi dan

legalitas hukum perwakilan resmi

{authorized representative) pemilik merek

di wilayah hukum RI;

2.6. apabila bila pemilik merek berkedudukan

di luar wilayah hukum RI dan tidak

memiliki perwakilan resmi di wilayah RI,

menyampaikan peijanjian yang mengikat

secara hukum antara pemilik merek

dengan pihak-pihak yang terlibat dalam

rantai pasok produk (importir, distributor,

perakit, atau pihak lain) yang

berkedudukan di wilayah hukum RI;
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2.7. bukti kepemilikan hak atas merek sesuai

dengan ketentuan hukum yang berlaku di

wilayah RI.

2.8. pernyataan bahwa pemohon

bertanggungjawab penuh atas pemenuhan

persyaratan SNI dan pemenuhan

persyaratan proses Sertifikasi dan bersedia

memberikan informasi yang diperlukan

oleh LPSro dalam melaksanakan kegiatan

Sertifikasi.

b. informasi produk:

1. merek produk yang diajukan untuk disertifikasi

(telah terdaftar di Direktorat Jenderal Kekayaan

Intelektual, Kementerian Hukum dan HAM RI);

2. deskripsi berupa foto produk (bila telah

dilakukan produksi masal) atau foto prototipe

produk (apabila belum dilakukan produksi

masal);

3. kemasan atau desain kemasan produk yang

digunakan untuk peredaran produk di pasar;

4. bahan baku/komponen pembuatan produk, dan

pemasok bahan pembuatan produk;

5. identifikasi jenis produk yang ditetapkan oleh

pemohon mengenai:

a. tipe produk berdasarkan katalog produsen,

b. komponen produk dan spesifikasi teknis

produk, sekurang-kurangnya nilai tekanan

keija produk dan jenis mesin yang akan

menggunakan produk;

6. apabila tersedia, laporan basil uji yang

memberikan bukti pemenuhan persyaratan

mutu produk;

7. apabila tersedia, sertifikat sistem manajemen

mutu berdasarkan SNI ISO 9001 atau sistem

lainnya yang setara dari lembaga Sertifikasi

Sistem Manajemen yang telah diakreditasi oleh
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KAN atau badan akreditasi penandatangan

lAF/PAC MLA;

c. informasi proses produksi:

1. volume/kapasitas produksi dari tiap jenis alat

konversi bahan bakar gas yang diajukan;

2. lokasi produksi dan jalur produksi untuk setiap

jenis alat konversi bahan bakar gas yang

diajukan;

3. deskripsi proses produksi, yang mencakup:

a. alur proses produksi;

b. peralatan produksi utama, dan bila relevan

sertifikat kalibrasi dari peralatan produksi

utama;

c. proses pengendalian mutu produk;

d. pengemasan produk akhir;

e. pengelolaan gudang produk akhir siap edar;

f. nama personil penanggungjawab proses

produksi.

4. apabila telah tersedia, menyertakan sertifikat

penerapan sistem manajemen mutu

berdasarkan SNI ISO 9001 dari Lembaga

Sertifikasi yang diakreditasi oleh KAN atau ISO

9001 oleh badan akreditasi penandatangan

International Accreditaion Forum (IAF)/Asia

Pacific Accreditation Cooperation (APAC)

Multilateral Recognition Agreement (MLA) dengan

ruang lingkup yang sesuai.

d. Informasi terdokumentasi (dokumen) dan

penyimpanan informasi terdokumentasi (rekaman)

mengenai:

1. pelaksanaan proses produksi;

2. kesesuaian produk;

3. ketidaksesuaian produk dan tindakan

perbaikan;

4. sumber daya produksi; dan
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5. kompetensi personil yang dapat mempengaruhi

kesesuaian produk.

2. Seleksi

Lembaga Sertifikasi harus melakukan tinjauan terhadap

bukti permohonan yang disampaikan oleh pemohon, dan

memastikan bahwa bukti tersebut telah memenuhi seluruh

persyaratan pengajuan sertifikasi.

3. Determinasi

Setelah permohonan Sertifikasi dinyatakan lengkap dan

memenuhi persyaratan, serta pemohon menyetujui

persyaratan dan prosedur Sertifikasi yang ditetapkan oleh

LSPro, dilakukan penandatanganan peijanjian Sertifikasi oleh

pemohon dan LSPro.

4. Penyusunan rencana evaluasi

Rencana evaluasi yang disusun, sekurang-kurangnya

mencakup penetapan:

a. klasifikasi tipe produk berdasarkan spesifikasi teknis

alat konversi beihan bakar gas yang akan disertifikasi;

b. fasilitas dan jalur produksi dari produk yang akan

disertifikasi;

c. jenis dan jumlah ssunpel yang mewakili produk yang

disertifikasi;

d. waktu pelaksanaan dem penyelesaian pengujian awal;

e. waktu pelaksanaan dan jadwal asesmen proses

produksi, termasuk apabila diperlukan penetapan

rencana pengambilan sampel dan pelaksanaan

penyaksian pengujian.

5. Pemeriksaan desain

Pemeriksaan desain produk dilakukan untuk memastikan

kesesuaian informasi tipe produk yang disampaikan oleh

pemohon terhadap karakteristik produk yang ditetapkan.
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6. Pengujian awal

Pengujian awal dilakukan terhadap sampel {prototype) produk,

sesuai jenis alat konversi bahan bakar gas yang diajukan

untuk disertifikasi. Pemohon dapat menyampaikan laporan

basil uji yang telah dimiliki pemohon atau dilakukan

pengujian oleh laboratorium sesuai persyaratan laboratorium.

Bila laporan basil uji memuat ketidaksesuaian terbadap

persyaratan, pemohon barus diberi kesempatan untuk

melakukan tindakan perbaikan dalam jangka waktu tertentu

sesuai dengan kebijakan Lembaga Sertifikasi, dan dilakukan

pengujian ulang.

7. Asesmen proses produksi

Asesmen produksi dilakukan sekurang-kurangnya terbadap:

a. fasilitas, peralatan, personil dan prosedur untuk

melaksanakan proses produksi dalam mencapai

persyaratan produk sesuai SNl;

b. personil/karyawan dengan kemampuan dan kompetensi

untuk memantau, raengukur dan menguji produk

sebelum dan setelab produksi;

c. pengendalian mutu produk, mulai dari penerimaan

baban baku, pengolaban, sampai setelab menjadi produk

jadi;

d. titik kritis proses produksi, sekurang-kurangnya pada

proses perakitan dan pengujian untuk memastikan

kompatibilitas dengan mesin yang didukung dan

pengujian kebocoran;

e. sampling dan pengujian/inspeksi rutin yang dilakukan

untuk memelibara konsistensi produk.

Apabila terdapat keraguan terbadap konsistensi proses

produksi, dan/atau terdapat tipe alat konversi baban bakar

gas di lokasi produksi yang tidak terwakili karakteristiknya

oleb sampel yang telab diuji pada pengujian awal, maka

barus dilakukan pengambilan sampel pada lini produksi,

serta pengujian terbadap sampel tersebut oleb laboratorium

sesuai persyaratan laboratorium.
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Apabila pemohon telah menerapkan dan mendapatkan

sertifikat SNI ISO 9001 atau sistem manajemen lainnya yang

setara untuk lingkup produk yang sesuai dari Lembaga

Sertifikasi Sistem Manajemen yang telah diakreditasi oleh

KAN atau Badan Akreditasi penandatangan lAF/PAC MLA,

asesmen proses produksi dilakukan untuk memastikan

sistem tersebut beijsilan, khususnya pada unsur-unsur yang

terkait dengan konsistensi produk, serta titik kritis proses

produksi, yaitu sekurang-kurangnya pada proses proses

perakitan dan pengujian untuk memastikan kompatibilitas

dengan mesin yang didukung dan pengujian kebocoran.

Apabila berdasarkan basil asesmen proses produksi,

lembaga Sertifikasi tidak memiliki bukti yang kuat untuk

menjamin konsistensi produk terhadap persyaratan SNI,

maka pemohon hams diberi kesempatan untuk melakukan

tindakan perbaikan dalam jangka waktu tertentu sesuai

dengan kebijakan lembaga Sertifikasi, dan dilakukan

asesmen dan/atau audit ulang (apabila diperlukan).

8. Tinjauan (Review) dan Keputusan

4.1 Tinjauan {review)

Tinjauan terhadap asesmen proses produksi dan audit

sistem manajemen dilakukan oleh orang atau

sekelompok orang yang tidak terlibat dalam proses

pada Angka 5 sampai dengan 7, yang ditugaskan oleh

lembaga Sertifikasi, untuk memberikan rekomendasi

berdasarkan bukti obyektif yang telah diperoleh dari

proses Angka 2 sampai dengan Angka 7.

9. Penetapan keputusan Sertifikasi

9.1. Penetapan keputusan Sertifikasi dilakukan

berdasarkan rekomendasi yang dihasilkan dari proses

tinjauan.

9.2. Penetapan keputusan Sertifikasi hams dilakukan oleh

satu orang atau sekelompok orang yang tidak terlibat

dalam proses pada Angka 5 sampai dengan Angka 7.
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9.3. Penetapan keputusan sertifikasi dapat dilakukan oleh

orang atau sekelompok orang yang sama dengan yang

melakukan review.

9.4. Rekomendasi untuk keputusan sertifikasi berdasarkan

hasil review hams didokumentasikan, kecuali review

dan keputusan sertifikasi diselesaikan secara

bersamaan oleh orang atau sekelompok orang yang

sama.

9.5. LSPro hams memberitahu secara tertulis kepada

pemohon terkait alasan menunda atau tidak

memberikan keputusan Sertifikasi, dan hams

mengidentifikasi alasan keputusan tersebut.

9.6. Jika pemohon sertifikasi menunjukkan keinginan

untuk melanjutkan proses sertifikasi, lembaga

sertifikasi dapat memulai kembali proses evaluasi dari

Angka 5.

10. Bukti Kesesuaian

10.1. Sertifikat Kesesuaian diterbitkan oleh lembaga

Sertifikasi setelah penetapan keputusan sertifikasi.

10.2. Sertifikat kesesuaian alat konversi bahan bakar gas

paling sedikit hams memuat:

a. nomor sertifikat atau identifikasi unik lainnya;

b. nomor atau identifikasi lain dari skema sertifikasi;

c. nama dan alamat Lembaga Sertifikasi;

d. nama dan alamat pemohon (pemegang sertifikat)

e. acuan ke peijanjian sertifikasi;

f. pemyataan kesesuaian yang mencakup:

1. tipe produk berdasarkan katalog produsen;

2. SNl yang menjadi dasar sertifikasi;

3. nama dan spesifikasi alat konversi bahan bakar

gas (sekurang-kurangnya nilai tekanan keija

produk dan jenis mesin yang akan

menggunakan produk);

4. lokasi produksi dan informasi terkait proses

sertifikasi;
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g. status akreditasi atau pengakuan Lembaga

Sertifikasi;

h. tanggal penerbitan sertiflkat;

i. tanggal berakhir masa berlaku sertifikat; dan

j. tanda tangan yang mengikat secara hukum dari

personel yang bertindak atas nama lembaga

Sertifikasi.

10.3. Sertifikat kesesuaian produk alat konversi bahan bakar

gas berlaku selama 4 (empat) tahun sejak tanggal

penerbitan.

11. Survailen dan Re-sertifikasi

11.1. Kunjungan survailen dilakukan paling sedikit 2 kali

dalam periode sertifikasi, selambat-lambatnya pada

bulan ke-18 setelah tanggal penetapan sertifikasi,

melalui assesmen proses produksi dan pengujian

terhadap sampel produk yang diambil di lokasi

produksi.

11.2. Kunjungan re-sertifikasi dilakukan selambat-

lambatnya pada bulan ke-42 setelah tanggal

penetapan sertifikasi sesuai dengan Angka 6.2 sampai

dengan Angka 6.7, dengan mempertimbangkan hasil-

hasil survailen dalam periode sertifikasi sebelumnya.

12. Perubahan yang Mempengaruhi Sertifikasi

12.1 BSN selaku pemilik skema sertifikasi berbasis SNl dan

pemilik tanda SNl menetapkan persyaratan acuan

berupa SNl dan regulasi yang hams dipenuhi oleh

pemohon dalam dokumen ini.

12.2 Bila SNl yang digunakan sebagai acuan dalam

dokumen ini mengalami revisi atau pembahan, BSN

merevisi dokumen ini dan menetapkan masa transisi

penerapannya, serta mempublikasikan pembahan

kepada selumh pihak terkait.

12.3 Lembaga Sertifikasi dengan mang lingkup sesuai

dengan dokumen ini wajib melakukan pembahan yang
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diperlukan sesuai dengan ketentuan tentang masa

transisi yang ditetapkan oleh BSN.

12.4 Pemohon sertiflkasi wajib memberikan informasi

kepada lembaga Sertiflkasi bila teijadi perubahan yang

mempengaruhi pemenuhan terhadap persyaratan

acuan yang ditetapkan dalam dokumen ini.

12.5 Jika perubahan terdapat pada organisasi pemohon,

maka pemohon wajib menginformasikan tanpa

menunda apabila ada perubahan yang mempengaruhi

kesesuaian proses produksi.

13. Pengoperasian Skema Sertiflkasi

Skema sertiflkasi ini dioperasikan oleh lembaga Sertiflkasi

yang diakreditasi oleh KAN berdasarkan SNIISO/IEC.

14. Pemeliharaan dan Perbaikan Skema Sertiflkasi

BSN selaku pemilik skema melakukan kaji ulang skema

sertiflkasi alat konversi bahan bakar gas secara periodik

dalam rangka pemeliharaan dan perbaikan skema

sertiflkasi. Kaji ulang dapat dilakukan berdasarkan usulan

pemangku kepentingan, perubahan persyaratan acuan,

dan/atau regulasi yang mempengaruhi produk.

15. Penanggung Jawab Pengoperasian Skema Sertiflkasi SNI

Produk Alat konversi Bahan Bakar Gas:

15.1 BSN selaku pemilik skema sertiflkasi

bertanggungjawab terhadap substansi skema

sertiflkasi.

15.2 KAN selaku badan akreditasi bertanggungjawab

terhadap kompetensi lembaga Sertiflkasi dalam

mengoperasikan Skema Sertiflkasi.

15.3 Lembaga Sertiflkasi bertanggung jawab untuk

memastikan pemenuhan persyaratan acuan dalam

skema sertiflkasi ini oleh organisasi pemohon

sertiflkasi yang telah memperoleh Sertifikat

Kesesuaiam.
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15.4 Pemohon sertiflkasi yang telah memperoleh Sertifikat

kesesuaian bertanggungjawab memelihara

pemenuhan persyaratan acuan yang ditetapkan

dalam dokumen ini.

E. Keluhan dan banding

Keluhan dan banding yang berkaitan dengan penerapan

dokumen ini dapat diajukan kepada pihak-pihak yang

bertanggungjawab sesuai dengan uraian pada Angka 1 15.

F. Penggunaan Tanda SNI

1. Penggunaan tanda SNI dilakukan setelah mendapatkan

persetujuan penggunaan tanda SNI melaJui Surat

Persetujuan Penggunaan Tanda (SPPT) SNI yang dikeluarkan

oleh BSN sesuai dengan ketentuan dalam Peratursin BSN

yang mengatur tentang tata cara penggunaan tanda SNI dan

tanda kesesuaian berbasis SNI.

2. Permohongm persetujuan penggunaan tanda SNI diajukan

kepada BSN disertai dengan dokumen persyaratan yang

diatur dalam Peraturan BSN tentang tata cara penggunaan

tanda SNI dan tanda kesesuaian berbasis SNI.

3. Tanda SNI sebagai bukti kesesuaian produk yang telah

memenuhi SNI adalah sebagai berikut:
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Dcngan ukuran:

Zx

Keterangan:

y = llx
r = 0,5x

KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL

REPUBLIK INDONESIA,

TTD

KUKUH 8. ACHMAD

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Manusia, Organisasi, dan Hukum

argahayu


