
 
 
 

 
PROSEDUR KELUHAN DAN BANDING 

 
A. Penerimaan Keluhan 

1. PT Multi Sertifikasi Indonesia (MSI) menerima keluhan dari 
a. pihak yang berkepentingan seperti pemantau independen atau pemerintah 

terhadap kinerja perusahaan yang disertifikasi (auditee) 
b. Keluhan dari auditee, sehubungan dengan sikap karyawan Lembaga sertifikasi 

atau subkontraktor atau layanan jasa sertifikasi 
 

2. Keluhan dapat disampaikan baik secara tertulis maupun lisan atau melalui email ke 
Quality@multisertifikasi.co.id 
 

3. Kepala Departemen harus mengkonfirmasikan apakah keluhan berkaitan dengan 
kegiatan sertifikasi/inspeksi yang menjadi tanggung jawabnya, jika demikian maka 
keluhan akan dicatat menggunakan Form Catatan Keluhan untuk ditindaklanjuti dan 
menginformasikan diterimanya permohonan keluhan secara tertulis 

 
4. Keluhan terkait dengan kinerja auditee disampaikan secara tertulis dengan dilengkapi 

data pendukung berupa bahan bukti yang relevan dan belum digunakan dalam 
proses verifikasi, disertai identitas yang mengajukan keluhan secara jelas,  sekurang 
kurangnya nama individu atau lembaga, bukti identitas, alamat dan nomor telepon, 
serta  pernyataan bahwa informasi yang disampaikan adalah benar.  
 

5. Keluhan yang berupa isu-isu atau berita jika dinilai memiliki konten yang berkaitan 
dengan proses sertifikasi maka perlu dilakukan perekaman dan klarifikasi kepada 
sumber isu atau berita untuk mendapatkan kebenarannya. 
 

B. Penerimaan Banding  
1. Jika auditee tidak dapat menerima keputusan yang diambil Lembaga Sertifikasi yang 

berhubungan dengan proses sertifikasi atau pencabutan sertifikat, maka pihak 
tersebut dapat mengajukan banding.  

 
2. Semua banding harus tertulis, ditujukan kepada  Wakil Manajemen dan/ atau Kepala 

Departemen Operasional, dan diajukan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari 
kalender terhitung sejak penyampaian hasil keputusan sertifikasi.  
 

3. Pengajuan banding disertai dengan bukti-bukti yang relevan dan data sebagai bahan 
pertimbangan. 
 

4. MO akan menginformasikan diterimanya permohonan banding secara tertulis kepada 
pemohon banding. 
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C. Personil Penanganan Keluhan dan Banding  
1. Personil yang menangani keluhan atau Banding adalah personil diluar Tim 

Audit/Inspektor, Pengambil Keputusan pada kasus yang menjadi materi keluhan atau 
banding, pihak yang mengajukan keluhan atau banding, pihak yang dikeluhkan, dan 
instansi pemerintah terkait 
 
TIM PANEL  

1. Tim Panel  terdiridari satu orang atau lebih yang memiliki kompetensi sesuai dengan 
materi keluhan atau banding. 

2. Anggota Tim Panel,harus : 
a) Independen, tidak memiliki konflik kepentingan 
b) Memiliki kemampuan melakukan penilaian atas informasi yang disampaikan pada 

materi keluhan 
c) Memahami system skema sertifikasi  yang menjadi subjek banding  
d) Memiliki wawasan interdisipliner dan mampu bekerjasama dengan anggota lain. 
e) Memiliki integritas tinggi dan menjunjung objektivitas dalam proses penyelesaian 

keluhan 
 
TIM AD HOC  

1. Tim Ad Hoc  terdiri dari satu orang atau lebih , yang memiliki kompetensi sesuai 
dengan materi keluhan atau banding. 

2. Anggota Tim Ad Hoc Penyelesaian Keluhan atau Banding, harus : 
a) Independen, tidak memiliki konflik kepentingan 
b) Memiliki kemampuan melakukan penilaian atas informasi yang disampaikan pada 

materi keluhan atau banding. 
c) Memahami system skema sertifikasi  yang menjadi subjek banding  
d) Memiliki wawasan interdisipliner dan mampu bekerjasama dengan anggota lain. 
e) Memiliki integritas tinggi dan menjunjung objektivitas dalam proses penyelesaian 

keluhan atau banding. 
f) Disepakati kedua belah pihak 

 
D. Proses Penanganan Keluhan dan Banding  
1. Proses penanganan keluhan minimal mencakup elemen-elemen dan metode sebagai 

berikut: 
a. Proses penerimaan, identifikasi, validasi, investigasi, serta memutuskan tindakan 

yang harus dilakukan untuk menanggapinya; 
b. Mencatat dan mendokumentasikan keluhan, termasuk tindakan-tindakan yang 

diambil sebagai tindak lanjutnya; 
c. Menjamin bahwa koreksi dan tindakan korektif yang sesuai sudah dilakukan 

 
2. Kepala Departemen Operasional/Teknis akan memverifikasi semua informasi yg 

diperlukan untuk memvalidasi keluhan atau banding dan mengambil tindakan yang 
tepat. Pengajuan, investigasi, dan keputusan tidak menghasilkan tindakan 
diskriminasi terhadap pemohon dan jika diperlukan menyusun rencana kunjungan 
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untuk menyelidiki kebenaran masalah dan tindakan koreksi yang diambil. 
pemeriksaan keluhan juga harus mempertimbangkan efektifitas sistem manajemen 
yang disertifikasi 
 

3. Jika diperlukan, dengan biaya dibebankan kepada auditee, Lembaga Sertifikasi dapat 
melibatkan badan penguji independen untuk memverifikasi dasar keluhan 
 

4. Dalam hal bukti-bukti objektif sudah dapat dipastikan tetapi dengan 
mempertimbangkan bobot materi keluhan maka manajemen PT Multi Sertifikasi 
Indonesia (MSI)  membentuk tim panel untuk melakukan verifikasi, analisis dan 
rekomendasi penyelesaian keluhan. Tim Panel memberikan rekomendasi 
penyelesaian keluhan kepada manajemen untuk ditindaklanjuti.  
 

5. Dalam hal materi keluhan dinilai cukup kritis maka MO dan/atau Tim Panel akan 
mengusulkan kepada manajemen untuk dibentuk tim Ad Hoc untuk peyelesaian 
keluhan. 
 

6. Tim panel atau tim Ad Hoc akan meninjau semua dokumen yang diajukan untuk 
memutuskan permohonan banding. Bila diperlukan Tim panel atau tim Ad hoc dapat 
mengundang pihak-pihak yang berkepentingan, yang berhubungan dengan sertifikasi 
tersebut. 

7. Kemajuan keluhan atau banding dan hasilnya (outcome) akan selalu 
dikomunikasikan kepada pemohon keluhan atau banding. 
 

8. Tim Panel atau Tim Ad Hoc Penyelesaian Keluhan atau Banding menyampaikan 
laporan hasil investigasi yang berisi  hasil uji materi serta rekomendasi penyelesaian 
keluhan atau banding kepada PT Multi Sertifikasi Indonesia (MSI).  
 

9. Keputusan dari Tim Panel atau Tim Ad Hoc merupakan keputusan akhir dan 
mengikat keduanya baik perusahaan instansi terkait /berwenang maupun Lembaga 
Sertifikasi/Inspeksi. Lembaga sertifikasi/Inspeksi bertanggung jawab atas seluruh 
keputusan di semua tingkat proses penanganan keluhan atau banding 
 

10. Setelah menerima keputusan dari Tim Panel atau Tim Ad Hoc, General Manager 
harus segera melengkapi catatan keluhan atau banding, kemudian diberikan kepada 
Kepala Departemen Operasional untuk dilakukan tindakan yang tepat dengan 
memberitahukan keputusan tersebut secara tertulis kepada auditee atau pihak yang 
mengajukan keluhan atau banding. 
 

11. Pengajuan, investigasi, dan keputusan keluhan atau banding tidak menghasilkan 
tindakan diskriminasi terhadap pemohon keluhan atau banding 

 
12. Agenda dan hasil pertemuan harus didistribusikan kepada pihak-pihak terkait oleh 

Kepala Departemen Operasional atas persetujuan Wakil Manajemen. 
 
13. Semua catatan mengenai pemeriksaan dan hasilnya harus dipelihara oleh Kepala 

Departemen Operasional dan /atau Kepala Departemen QA dan bersifat rahasia. 
 

14. Auditee  harus mengambil tindakan perbaikan yang diperlukan sesuai dengan 
rekomendasi yang disampaikan oleh PT Multi Sertifikasi Indonesia (MSI)  
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15. Apabila dimungkinkan, Lembaga Sertifikasi memberikan pernyataan resmi pada akhir 

proses penanganan keluhan kepada pihak yang mengajukan keluhan dan pihak-
pihak yang berkepentingan. 
 

16. Lembaga sertifikasi harus menentukan bersama-sama dengan auditee dan pihak 
yang mengajukan keluhan, apakah cakupan permasalahan keluhan dan 
penyelesaiannya harus dipublikasikan 

 
17. Selama proses penyelesaian keluhan  atau banding, sertifikat yang telah diterbitkan 

tetap berlaku 
 
 

E. Keluhan Atau Banding Yang Tidak Dapat Diselesaikan 
 

1. Sengketa atas keluhan atau banding terjadi bila kedua belah pihak (Lembaga 
Sertifikasi dan Auditee) tidak menemukan penyelesaian atas permasalahan yang 
diajukan dan sepakat untuk menyelesaikannya melalui pihak ketiga, seperti Badan 
Arbitrase atau Pengadilan atau KAN 

 
2. Manager Operasional bertanggung jawab untuk menyelesaikan permasalahan ini 

melalui pihak ketiga tersebut hingga selesai. 
 

3. Seluruh biaya yang timbul akibat penyelesaian permasalahan melalui pihak ketiga 
akan ditanggung oleh kedua belah pihak secara proporsional. 
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