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PROSEDUR PENGGUNAAN SERTIFIKAT DAN LOGO 

 
A. Aturan Penggunaan Sertifikat dan Logo 

 

1. PT MSI mensyaratkan kepada auditee yang dituangkan dalam pedoman 

penggunaaan logo untuk : 

a. Memenuhi persyaratan LS PT MSI pada saat membuat acuan status 

sertifikasinya dalam media komunikasi; 

b. Tidak membuat atau mengijinkan pernyataan yang menyesatkan berkaitan 

dengan sertifikasinya dan kerancuan dalam penggunaan tanda atau teks 

yang menyertainya; 

c. Tidak menggunakan / mengijinkan penggunaan dokumen sertifikasi atau 

bagian darinya dengan cara yang menyesatkan; 

d. Pada saat penangguhan/ pembekuan atau pencabutan sertifikasi, maka 

segala atribut periklanan yang berhubungan dengan sertifikasi tidak boleh 

digunakan; 

e. Segala atribut periklanan akan dirubah jika terjadi pengurangan ruang 

lingkup sertifikasi; 

f. Tidak mengijinkan pemakaian acuan sertifikasi sistem manajemen untuk 

keperluan promosi sedemikian rupa sehingga mengesankan bahwa lembaga 

sertifikasi mensertifikasi produknya (termasuk pelayanan / jasa)  atau 

proses dari produk tersebut; 

g. Promosi mengenai sertifikasi tidak boleh digunakan dalam segala kegiatan 

di luar ruang lingkup sertifikasi; 

h. Tidak menggunakan sertifikat untuk hal yang tidak bertanggung jawab, 

sehingga memberikan kerancuan yang akhirnya menyebabkan public tidak 

percaya. 

 

2. Sertifikat dan Logo yang diterbitkan oleh LS PT MSI dapat dipergunakan oleh 

perusahaan auditee untuk tujuan publikasi dan promosi dalam batasan sebagai 

berikut : 

a. Pada berkas surat-menyurat  

b. Kartu nama 

c. Publikasi sertifikasi di media massa 

d. Dokumen sistem mutu pemegang izin/auditee 

 

3. Sertifikat dapat digandakan oleh pemegang sertifikat untuk keperluan bisnis 

tertentu atas sepengetahuan dan persetujuan LS PT. MSI. 

 

4. Sertifikat dan logo tidak diperkenankan untuk digunakan pada produk atau 

jasa, kemasan produk dan sertifikat uji  

5. Penggunaan logo akan menjadi salah satu subjek audit pada saat surveillance 

maupun resertifikasi. Kesalahan aplikasi penggunaan logo yang ditemukan, 

akan menyebabkan timbulnya ketidaksesuaian 
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6. Pernyataan pada kemasan produk atau informasi bahwa klien bersertifikat 

sistem manajemen, harus mencakup : 

a. Identifikasi (misalnya merek atau nama) dari klien bersertifikat 

b. Jenis sistem manajemen (misalnya kualitas, lingkungan) dan standar yang 
berlaku; 

c. Lembaga sertifikasi menerbitkan sertifikat 

 

 

B. Penyalahangunaan Sertifikat dan Logo 

 

1. Sertifikat dan Logo tidak dapat dipergunakan pada beberapa kasus berikut : 

a. Dalam status penangguhan/ pembekuan, pembatalan atau habis masa 

berlaku sertifikat; 

b. belum dinyatakan lulus; 

c. tidak diperkenankan dicantumkan pada sertifikat hasil pengujian 

laboratorium, kalibrasi atau inspeksi; 

 

2. Sertifikat dan Logo juga tidak dapat dipergunakan pada beberapa kasus berikut 

a. Pada kemasan satuan produk dan langsung ditempel pada produk 

b. Pada kemasan produk atau produk yang terlihat oleh konsumen atau 

dengan cara lain yang dapat diintepretasikan sebagai kesesuaian produk; 

 

3. Penyalahgunaan sertifikat dan logo yang diterbitkan oleh LS PT MSI bisa 

diidentifikasi melalui beberapa hal diantaranya : 

a. Laporan dari auditor LS PT MSI selama kegiatan pengawasan berkala atau 

penilaian ulang 

b. Penyimpangan aturan penggunaan yang ditemukan dalam iklan, katalog, 

atau publikasi lainnya dari auditee 

c. Laporan tertulis dari konsumen auditee kepada LS PT MSI 

d. Laporan tertulis dari yayasan lembaga konsumen 

 

C. Tindakan Sanksi Penyalahgunaan Sertifikat dan Logo 

 

1. Apabila beberapa penyalahgunaan sertifikat dan/ atau logo dilaporkan atau 

diketahui oleh LS PT MSI,  maka Koordinator Operasional dan/atau Wakil 

Manajemen akan menerbitkan Surat Peringatan. 

2. Kegagalan auditee dalam melakukan tindakan koreksi yang dipersyaratkan 

sebagaimana dicantumkan pada surat peringatan, dapat mengakibatkan 

beberapa hal berikut : 

a. Publikasi auditee di dalam publikasi LS PT MSI  

b. Penangguhan/pembekuan dan/ atau pencabutan sertifikat tergantung pada 

jenis pelanggarannya sebagaimana aturan di dalam prosedur PSM-SER-

MSI-04 
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3. Penangguhan dan/ atau pencabutan sertifikat diproses dengan menggunakan 

Prosedur Pembekuan dan atau pencabutan sertifikat 

 
 

D. Pembekuan Sub Lisensi  

 

1. PT MSI berhak membekukan sub-lisensi yang telah diberikan kepada pelaku 

usaha untuk suatu periode tertentu, apabila antara lain menghadapi kasus 

sebagai berikut: 

a. Hasil surveillance ditemukan ketidaksesuaian yang cukup berat  

b. Auditee tidak mengatasi tindakan koreksi saat penyimpangan ditemukan  

c. Terjadi pelanggaran terhadap ketentuan yang diatur  

d. Permintaan auditee disebabkan produksi dihentikan atau sebab lain  

2. Saat kontrak sublisensi dibekukan, auditee tidak berhak menggunakan atau 

membubuhkan logo pada semua produk yang tercakup  

3. PT MSI akan menginformasikan mengenai kondisi yang harus dipenuhi untuk 

pengaktifan kembali  

4. Koordinator Operasional akan melaporkan kepada Komite Sertifikasi untuk 

pencabutan pembekuan kontrak sublisensi 

5. Apabila telah tepenuhi, Koordinator Operasional akan mengirimkan surat 

pemberitahuan kepada auditee 

 

E. Pembatalan Sub Lisensi  

 

1. PT MSI berhak membekukan sub-lisensi yang telah diberikan kepada pelaku 

usaha untuk suatu periode tertentu, apabila antara lain menghadapi kasus 

sebagai berikut 

a. Saat surveillance ditemukan ketidaksesuaian yang serius atau produk 

tercakup dalam kontrak sublisesni ternyata diketahui dapat membahayakan 

pengguna atau dapat menimbulkan bahaya lain  

b. Auditee tidak memenuhi tindakan koreksi saat pembekuan kontrak 

sublisensi  

c. Auditee tidak memenuhi kewajiban finansial  

d. Auditee melanggar ketentuan perjanjian sub lisensi  

 

2. Auditee dapat mengajukan Banding atas keputusan pencabutan, proses 

mengacu ke prosedur Keluhan dan Banding 

 

3. Sub Lisensi juga dapat dibatalkan apabila  

a. Auditee tidak ingin melanjutkan perjanjian sub lisensi  

b. SNI dan/atau persyaratan yang diacu berubah dan aditee tidak mampu 

memastikan kesesuaian produknya terhadap perubahan tersebut  

c. Produk yang tercakup dalam sub lisensi tidak lagi diproduksi dan tidak 

beredar di pasar  
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4. Auditee tidak berhak menggunakan dan membubuhkan logo/tanda kesesuaian 

pada semua produk yang telah dicabut atau dibatalkan sub lisensinya  

 

5. PT MSI akan menginformasikan kepada KAN dan Instansi terkait perihal 

pembatalan dan pencabutan kontrak sublisesnsi disertai sebab dan kedaan 

yang menjadi dasar keputusan tersebut  
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LAMPIRAN A. FORMAT UMUM LOGO PT MULTI SERTIFIKASI INDONESIA  
 
A. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C.  


