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1. Tujuan 

Sebagai acuan dalam proses pemberian, pemeliharaan, perluasan, pengurangan, penundaan, 

pembekuan dan pencabutan sertifikat sistem mutu oleh BBKB.   

2. Ruang Lingkup 

Prosedur ini mencakup proses pemberian, pemeliharaan, perluasan, pengurangan, penundaan, 

pembekuan dan pencabutan sertifikat sistem mutu oleh BBKB. 

3. Acuan  

 PM 9.6 

 SNI ISO/IEC 17021-1: 2015 

4. Tanggung Jawab 

4.1.Komite Sertifikasi bertanggung jawab atas keputusan pembekuan, pencabutan atau 

pengurangan ruang lingkup sertifikasi.  

4.2.Manajer Lembaga (Plt. Ka.Bid PaSKal) bertanggung jawab atas sertifikat yang 

dibekukan, dicabut atau dikurangi ruang lingkup kepada klien.  

4.3. Plt Ka.Bid PJT bersama dengan Plt. Sie Pemasaran bertanggung jawab untuk 

menyampaikan sertifikat yang dibekukan, dicabut atau dikurangi ruang lingkup, 

menginformasikan waktu penerimaan sertifikat dan persiapannya. 

4.4.Manajer Operasional (Plt. Sie Sertifikasi) bertanggung jawab atas pelaksanaan audit 

untuk pembekuan, pencabutan dan pengurangan ruang lingkup sertifikat.  

5. Rincian Prosedur 

5.1. Pembekuan sertifikat  

5.1.1 Klien dapat dikenakan pembekuan sertifikat karena beberapa hal berikut: 

 Klien  gagal secara total untuk memenuhi persyaratan sertifikasi, termasuk 

persyaratan untuk efektivitas sistem manajemen 

 Klien tidak memperbolehkan audit survailen atau sertifikasi ulang dilaksanakan 

pada frekwensi yang dipersyaratkan 

 Klien telah meminta pembekuan secara sukarela 
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5.1.2 Plt Ka.Bid PJT bersama dengan Plt. Sie Pemasaran memeriksa dokumen setiap 

permintaan atau kondisi klien seperti pada point 5.1.1 yang dapat mengakibatkan 

dibekukannya sertifikat.   

5.1.3 Bila diperlukan Plt Ka.Bid PJT bersama dengan Plt. Sie Pemasaran dapat mengundang 

Komite Sertifikasi untuk melakukan penilaian terhadap setiap pelanggaran atau 

kegagalan dalam memenuhi ketetapan yang dapat mengakibatkan pembekuan sertifikasi 

tersebut.  

5.2 Pencabutan Sertifikasi 

Apabila klien gagal untuk menyelesaikan masalah pokok dari pembekuan dalam jangka 

waktu lebih dari 6 bulan, maka BBKB mencabut sertifikasi. 

5.3 Pengurangan Lingkup Sertifikasi 

5.3.1 Klien dapat mengajukan permohonan pengurangan lingkup sertifikasi (F.9.2a) kepada 

LSSM BBKB yang diterima oleh Plt. Sie Pemasaran 

5.3.2 Plt. Sie Pemasaran menyampaikan kepada Manajer Operasional untuk mengkaji 

permohonan tersebut dan menetapkan perlu tidaknya kunjungan khusus untuk audit atau 

dilakukan pada saat survailen, serta melaporkan kepada Manajer Lembaga  

5.3.3. Jika hasil laporan kunjungan / survailen telah ditetapkan, maka akan diambil keputusan 

apakah sertifikat akan dibekukan, dicabut atau dikurangi ruang lingkupnya.  

 

6. Dokumen pendukung 

6.1 Form permohonan sertifikasi ( F.9.2 a ) 

6.2 Form sertifikat ( F.9.2 v ) 

6.3 Lampiran Sertifikat ( F.9.2.w ) 

6.4 Form Tanda Terima Sertifikat  ( F.9.2 x ) 

6.5  Form Pemberian/ Pembekuan/Pencabutan / Pengurangan Sertifikat. (F.6.1.3 a)  

 

 


