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LAMPIRAN II 

PERATURAN BADAN STANDARDISASI NASIONAL  

REPUBLIK INDONESIA   

NOMOR  6 TAHUN 2022 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BADAN 

STANDARDISASI NASIONAL NOMOR 15 TAHUN 

2021 TENTANG SKEMA PENILAIAN KESESUAIAN 

TERHADAP STANDAR NASIONAL INDONESIA 

SEKTOR PERALATAN DAN PERMESINAN 

   

SKEMA SERTIFIKASI PRODUK KONTAINER KARGO  

 

A. Ruang Lingkup 

Dokumen ini berlaku untuk acuan pelaksanaan Sertifikasi SNI produk 

kontainer kargo baik untuk kontainer kargo umum untuk keperluan 

umum dan kontainer termal, dengan lingkup SNI sebagai berikut:  

Nama Produk Persyaratan SNI 

Kontainer kargo SNI ISO 668:2020, Kontainer kargo seri 

1 – Klasifikasi, dimensi, dan massa 

bruto maksimum (ratings)  

SNI ISO 1496-1:2013, Kontainer kargo 

seri 1 – Spesifikasi dan pengujian – 

Bagian 1: Kontainer kargo umum untuk 

keperluan umum 

SNI ISO 1496-2:2018, Kontainer kargo 

seri 1 – Spesifikasi dan pengujian – 

Bagian 2: Kontainer termal 

 

B. Persyaratan Acuan 

Persyaratan acuan Sertifikasi barang mencakup: 

1. SNI sebagaimana dimaksud dalam huruf A;  

2. SNI dan standar lain yang diacu dalam SNI sebagaimana dimaksud 

dalam huruf A; dan 

3. Peraturan terkait produk kontainer kargo. 
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C. Jenis Kegiatan Penilaian Kesesuaian  

Penilaian kesesuaian dilakukan dengan kegiatan Sertifikasi. Sertifikasi 

produk kontainer kargo dilakukan oleh LPK yang telah diakreditasi oleh 

KAN berdasarkan SNI ISO/IEC 17065 Penilaian Kesesuaian – Persyaratan 

untuk Lembaga Sertifikasi Produk, Proses, dan Jasa, untuk lingkup 

kontainer kargo. 

Dalam hal LPK belum ada yang diakreditasi oleh KAN untuk melakukan 

kegiatan sertifikasi dengan ruang lingkup kontainer kargo, Badan 

Standardisasi Nasional (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 harus menyusun format permohonan Sertifikasi bagi Pelaku 

Usaha untuk mendapatkan seluruh informasi yang tercantum 

pada huruf D angka 1.4.  

1.2 Pengajuan permohonan Sertifikasi dilakukan oleh Pelaku Usaha. 

Kriteria Pelaku Usaha yang dapat mengajukan Sertifikasi sesuai 

Peraturan BSN tentang tata cara pemberian persetujuan 

penggunaan tanda SNI dan tanda kesesuaian. 

1.3 Sertifikasi berdasarkan pengujian produk untuk jenis tipe tertentu 

dilakukan dengan ketentuan: 

a. pengujian kesesuaian mutu produk terhadap SNI dilakukan 

dengan malakukan pengujian contoh uji dari jenis tipe tertentu 

yang diajukan untuk sertifikasi; dan 

b. bukti kesesuaian berlaku hanya untuk jenis tipe tertentu yang 

diajukan dalam sertifikasi. 

1.4 Permohonan Sertifikasi harus dilengkapi dengan: 

a. informasi pemohon:  

1. nama dan alamat pemohon, serta nama dan kedudukan 

atau jabatan personel yang bertanggungjawab atas 

pengajuan permohonan Sertifikasi; 

2. legalitas dan bukti pemenuhan persyaratan izin berusaha 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan; 
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3. bukti kepemilikan atas merek atau tanda daftar yang 

dikeluarkan oleh kementerian yang bertanggung jawab di 

bidang hukum; 

4. apabila pemohon melakukan pembuatan barang dengan 

merek yang dimiliki oleh pihak lain, menyertakan bukti 

perjanjian yang mengikat secara hukum untuk 

melakukan pembuatan barang untuk pihak lain; 

5. apabila pemohon bertindak sebagai pemilik merek yang 

mengalihdayakan proses produksinya kepada pihak lain, 

menyertakan bukti kepemilikan merek dan perjanjian 

alih daya pelaksanaan produksi dengan pihak lain; 

6. apabila pemohon bertindak sebagai perwakilan resmi 

pemilik merek yang berkedudukan hukum di luar negeri, 

menyertakan bukti perjanjian yang mengikat secara 

hukum tentang penunjukan sebagai perwakilan resmi 

pemilik merek di wilayah Republik Indonesia; 

7. pernyataan bahwa pemohon bertanggung jawab penuh 

atas pemenuhan persyaratan SNI dan pemenuhan 

persyaratan proses Sertifikasi, serta bersedia 

memberikan akses terhadap lokasi dan/atau informasi 

yang diperlukan oleh LSPro dalam melaksanakan 

kegiatan Sertifikasi; dan 

8. dokumen/informasi lain yang diperlukan.  

 

b. informasi purwarupa (prototype): 

1. nama dagang/merek, jenis, tipe barang yang diajukan 

untuk disertifikasi; 

2. SNI yang digunakan sebagai dasar pengajuan 

permohonan sertifikasi; 

3. foto barang yang diajukan untuk disertifikasi.  

4. Laporan hasil uji tipe dalam jangka waktu 1 (satu) tahun 

sebelum permohonan, yang diterbitkan oleh laboratorium 

yang memenuhi huruf E angka 1.2.  

5. Daftar bahan baku dan komponen kritis; 

6. Spesifikasi desain dari tipe kontainer kargo; 

7. Gambar desain dan sambungan;  
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8. Label, dokumen deskripsi teknis (technical description) 

dan/atau dokumen penyerta termasuk keterangan 

kegunaan, cara penggunaan, peringatan, perhatian, 

klaim dan sebagainya yang perlu diketahui oleh 

pengguna. 

 

c. informasi proses pembuatan purwarupa (prototype): 

1. nama, alamat, dan legalitas hukum pabrik. Apabila 

terdapat perbedaan antara legalitas pemohon dengan 

tempat yang melakukan proses pembuatan purwarupa 

(prototype) yang diajukan, harus disertakan bukti 

legalitas.  

2. struktur organisasi; nama dan jabatan personel 

penanggung jawab proses pembuatan purwarupa 

(prototype); 

3. informasi tentang prosedur dan rekaman pengendalian 

proses pembuatan purwarupa (prototype), daftar 

peralatan, serta sertifikat kalibrasi atau bukti verifikasi 

peralatan yang berpengaruh terhadap mutu barang yang 

disertifikasi, termasuk proses yang dialihdayakan ke 

pihak lain. 

 

2. Seleksi  

2.1 Tinjauan permohonan Sertifikasi 

2.1.1 LSPro harus memastikan bahwa informasi yang diperoleh 

dari permohonan Sertifikasi yang diajukan oleh pemohon 

telah lengkap dan memenuhi persyaratan, serta dapat 

memastikan kemampuan LSPro untuk menindaklanjuti 

permohonan Sertifikasi. 

2.1.2 Tinjauan permohonan Sertifikasi harus dilakukan oleh 

personal yang memiliki kompetensi sesuai dengan lingkup 

permohonan Sertifikasi. 

 

2.2 Penandatanganan perjanjian Sertifikasi 

Setelah permohonan Sertifikasi dinyatakan lengkap dan memenuhi 

persyaratan serta pemohon menyetujui persyaratan dan prosedur 
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Sertifikasi yang ditetapkan oleh LSPro, dilakukan 

penandatanganan perjanjian Sertifikasi oleh pemohon dan LSPro. 

2.3 Penyusunan rencana evaluasi 

2.3.1 Berdasarkan informasi yang diperoleh dari persyaratan 

permohonan Sertifikasi yang disampaikan oleh pemohon, 

LSPro menetapkan rencana evaluasi yang mencakup: 

a. tujuan, waktu, durasi, lokasi, tim, metode, dan agenda 

evaluasi proses pembuatan purwarupa (prototype) yang 

diajukan untuk disertifikasi; 

b. waktu yang diperlukan untuk pelaksanaan pengujian 

berdasarkan standar acuan metode uji yang 

dipersyaratkan. 

2.3.2 Pelaksanaan evaluasi dilakukan oleh auditor atau tim audit 

yang memiliki kriteria kompetensi sebagai berikut: 

a. pengetahuan dan pengalaman tentang prinsip, praktik 

dan teknik audit; 

b. pengetahuan tentang peraturan perundang-undangan 

terkait purwarupa (prototype) yang diajukan sertifikasi;  

c. pengetahuan tentang SNI barang dan/atau SNI yang 

terkait purwarupa (prototype), dibuktikan dengan 

sertifikat; 

d. pengetahuan tentang sektor produk terkait purwarupa 

(prototype) 

Catatan: Pemenuhan kompetensi huruf a sampai e dapat 

dipenuhi secara kolektif dalam sebuah tim.  

 

E. Determinasi 

1.1 LSPro melakukan evaluasi hasil pengujian purwarupa (prototype) yang  

disampaikan pemohon dengan melihat: 

a. kesesuaian terhadap persyaratan SNI;  

b. kesetaraan metode uji yang digunakan;  

c. menggunakan laboratorium yang sesuai sebagaimana dimaksud 

pada huruf E angka 1.2.  

 

1.2 Pengujian purwarupa (prototype) dilakukan di laboratorium yang telah 

menerapkan SNI ISO/IEC 17025 dan SNI ISO/IEC 17020 untuk 
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lingkup barang yang disertifikasi. Penerapan SNI ISO/IEC 17025 dan 

SNI ISO/IEC 17020 dapat dibuktikan melalui:  

a. akreditasi oleh KAN, atau 

b. akreditasi oleh badan akreditasi penandatangan saling pengakuan 

dalam forum APAC dan International Laboratory Accreditation 

Cooperation (ILAC), atau 

c. apabila belum tersedia laboratorium yang terakreditasi 

sebagaimana dimaksud huruf a dan b, maka pengujian dapat 

dilakukan di laboratorium pemohon atau laboratorium yang dipilih 

oleh LSPro atau laboratorium lainnya dengan dipastikan 

kesesuaian kompetensi dan imparsialitas proses pengujian oleh 

LSPro. 

Catatan: 

Apabila pemohon menguji di laboratorium pihak ketiga yang belum 

memenuhi poin a dan b, maka pemohon harus memfasilitasi 

proses pemastian kesesuaian kompetensi dan imparsialitas 

pengujian oleh LSPro. 

 

1.3 Apabila hasil pengujian purwarupa (prototype) sesuai, maka LSPro 

dapat menerbitkan bukti kesesuaian.  

 

1.4 Apabila uji purwarupa (prototype) tersebut tidak memenuhi 

persyaratan, LSPro tidak menerbitkan sertifikat SNI-uji tipe dan 

menginformasikan kepada pemohon dengan memberikan alasan 

penolakan tersebut. 

 

1.5 LSPro harus mengetahui setiap perubahan yang terjadi, bilamana 

persetujuan untuk tipe tersebut sudah tidak lagi memenuhi 

persyaratan yang berlaku, maka LSpro harus menentukan apakah 

perubahan tersebut memerlukan tindakan lebih lanjut.  

 

F. Tinjauan dan Keputusan 

1. Tinjauan 

1.1 Tinjauan hasil evaluasi dilakukan terhadap pemenuhan seluruh 

persyaratan Sertifikasi. 
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1.2 Tinjauan hasil evaluasi dinyatakan dalam bentuk rekomendasi 

tertulis tentang pemenuhan SNI yang diajukan oleh pemohon 

untuk tipe kontainer kargo yang diajukan untuk disertifikasi. 

1.3 Tinjauan hasil evaluasi harus dilakukan oleh orang atau 

sekelompok orang yang tidak terlibat dalam proses evaluasi. 

 

2. Penetapan Keputusan Sertifikasi 

2.1 Penetapan keputusan Sertifikasi dilakukan berdasarkan 

rekomendasi yang dihasilkan dari proses tinjauan. 

2.2  Penetapan keputusan Sertifikasi harus dilakukan oleh satu orang 

atau sekelompok orang yang tidak terlibat dalam proses evaluasi. 

2.3 Penetapan keputusan Sertifikasi dapat dilakukan oleh satu orang 

atau sekelompok orang yang sama dengan yang melakukan 

tinjauan. 

2.4 Rekomendasi untuk keputusan Sertifikasi berdasarkan hasil 

tinjauan harus didokumentasikan, kecuali tinjauan dan keputusan 

sertifikasi diselesaikan secara bersamaan oleh orang atau 

sekelompok orang yang sama. 

2.5 LSPro harus memberitahu secara tertulis kepada pemohon terkait 

alasan menunda atau tidak memberikan keputusan Sertifikasi, 

dan harus mengidentifikasi alasan keputusan tersebut.  

 

3. Bukti kesesuaian  

3.1 Bukti kesesuaian berupa sertifikat kesesuaian yang diterbitkan 

oleh LSPro.  

3.2 Sertifikat kesesuaian terhadap persyaratan paling sedikit harus 

memuat: 

1.  nomor sertifikat atau identifikasi unik lainnya; 

2. nomor atau identifikasi lain dari skema Sertifikasi; 

3. nama dan alamat LSPro; 

4. nama dan alamat pemohon (pemegang sertifikat); 

5. nomor atau identifikasi lain yang mengacu ke perjanjian 

Sertifikasi; 

6. pernyataan kesesuaian yang mencakup: 

a. merek, jenis, tipe kontainer kargo yang dinyatakan 

memenuhi persyaratan, 
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b. SNI yang menjadi dasar Sertifikasi, 

c. nama dan alamat lokasi produksi; 

7. status akreditasi atau pengakuan LSPro; 

8. tanggal penerbitan sertifikat; dan 

9. tanda tangan yang mengikat secara hukum dari personel yang 

bertindak atas nama LSPro sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

 

G. Ketentuan pembekuan dan pencabutan Sertifikasi 

1. Pembekuan dan Pencabutan Sertifikasi 

2.1 LSPro dapat membekukan Sertifikasi apabila pemohon 

menyampaikan permintaan pembekuan Sertifikasi kepada LSPro. 

2.2 LSPro dapat melakukan pencabutan Sertifikasi apabila pemohon: 

a. diketahui produk yang dihasilkan sudah tidak sesuai dengan 

tipe yang disampaikan/adanya perubahan tipe; atau 

b. menyampaikan permintaan pencabutan Sertifikasi kepada 

LSPro. 

2.3 LSPro dapat mempertimbangkan pembekuan atau pencabutan 

Sertifikasi, atau tindakan lainnya yang disebabkan oleh faktor 

lainnya dengan mempertimbangkan resiko yang ditemukan. 

 

H. Keluhan dan banding  

LSPro harus mengembangkan aturan penanganan keluhan dan banding 

dengan mempertimbangkan kompetensi dan imparsialitas pelaksanaan 

penanganan keluhan dan banding. 

 

I. Informasi publik 

LSPro harus mempublikasikan informasi kepada publik sesuai persyaratan 

ISO/IEC 17065 termasuk informasi pelanggan yang disertifikasi, 

dibekukan dan dicabut. Informasi publik terkait informasi pelanggan yang 

disertifikasi, dibekukan dan dicabut tersebut juga harus disampaikan 

melalui Sistem Informasi Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian. 
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J. Kondisi khusus

Dalam hal ditemukan situasi yang tddak memungkinkan penerapan

persyaratan tertentu dalam Sertifikasi ini, BSN akan menetapkan kebijakan

dengan mempertimbangkan masukan dari para pemangku kepentingan

lainnya.

KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL

REPUBLIK INDONESIA,

TTD

KUKUH S. ACHMAD

Pit. Kepala Biro
b-^eai^ai dengan aslinya

Manusia, Organisasi, dan Hukum

ahayxi




