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  SKEMA SERTIFIKASI  
STANDAR NASIONAL INDONESIA MAINAN SECARA WAJIB  

 
A. RUANG LINGKUP 

Skema ini berlaku untuk sertifikasi Tipe 5 (sertifikasi awal, survailen, dan 
sertifikasi ulang/resertifikasi) dalam rangka pemberlakuan SNI Mainan 
secara wajib. Pemberlakuan SNI secara wajib meliputi: 

1. SNI ISO 8124-1:2010; 
2. SNI ISO 8124-2:2010; 
3. SNI ISO 8124-3:2010; 
4. SNI ISO 8124-4:2010; 
5. SNI IEC 62115:2011; dan/ atau; 
6. EN 71-5 (Ftalat) 
7. SNI 7617:2010 (Zat Warna Azo dan kadar Formaldehida) 

 
B. ACUAN NORMATIF 

1. Standar Produk yang diacu 
No Jenis Mainan Pos Tarif / HS SNI 
1. Baby Walker: 9403.70.10 SNI ISO 8124-1:2010 

SNI ISO 8124-2:2010 
SNI ISO 8124-3:2010 
SNI 7617:2010 
(Zat Warna Azo dan kadar 
Formaldehida) 
EN 71-5 (Ftalat) 

2. Sepeda roda tiga, 
skuter, mobil 
berpedal dan 
Mainan beroda 
semacam itu; kereta 
boneka 

9503.00.10 
 
 

SNI ISO 8124-1:2010 
SNI ISO 8124-2:2010 
SNI ISO 8124-3:2010 
SNI IEC 62115:2011 
SNI 7617:2010 
(Zat Warna Azo dan kadar 
Formaldehida) 
EN 71-5 (Ftalat) 

3. Boneka;  9503.00.21 
 

SNI ISO 8124-1:2010 
SNI ISO 8124-2:2010 
SNI ISO 8124-3:2010 
SNI 7617:2010 
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No Jenis Mainan Pos Tarif / HS SNI 
(Zat Warna Azo dan kadar 
Formaldehida) 
EN 71-5 (Ftalat) 

4. Kereta elektrik, 
termasuk rel, tanda 
dan aksesoris 
lainnya 

9503.00.30 SNI ISO 8124-1:2010 
SNI ISO 8124-2:2010 
SNI ISO 8124-3:2010 
SNI IEC 62115:2011 
EN 71-5 (Ftalat) 
 

5. Perabot rakitan 
model yang 
diperkecil (“skala”) 
dan model rekreasi 
semacam itu, dapat 
digerakkan atau 
tidak 

9503.00.40 
 

SNI ISO 8124-1:2010 
SNI ISO 8124-2:2010 
SNI ISO 8124-3:2010 
SNI 7617:2010 
(Zat Warna Azo dan kadar 
Formaldehida) 
EN 71-5 (Ftalat) 

6. Set kontruksi dan 
mainanlainnya, dari 
bahan selain plastik 

9503.00.50 SNI ISO 8124-1:2010 
SNI ISO 8124-2:2010 
SNI ISO 8124-3:2010 
SNI 7617:2010 
(Zat Warna Azo dan kadar 
Formaldehida) 

7. Stuffed toy 
menyerupai 
binatang atau selain 
manusia 

9503.00.60 SNI ISO 8124-1:2010 
SNI ISO 8124-2:2010 
SNI ISO 8124-3:2010 
SNI 7617:2010 
(Zat Warna Azo dan kadar 
Formaldehida) 
EN 71-5 (Ftalat) 

8. Puzzle dari segala 
jenis 

9503.00.70 SNI ISO 8124-1:2010 
SNI ISO 8124-2:2010 
SNI ISO 8124-3:2010 
SNI 7617:2010 
(Zat Warna Azo dan kadar 
Formaldehida) 
EN 71-5 (Ftalat) 



PUSTAN
    

 
  

 

3 
 

No Jenis Mainan Pos Tarif / HS SNI 
9. Blok atau potongan 

angka, huruf atau 
binatang; perangkat 
penyusun kata; 
perangkat 
penyusun dan 
pengucap kata; toy 
printing set; 
counting frame 
mainan (abaci); 
mesin jahit mainan; 
mesin ketik mainan  

9503.00.91 SNI ISO 8124-1:2010 
SNI ISO 8124-2:2010 
SNI ISO 8124-3:2010 
SNI IEC 62115:2011 
EN 71-5 (Ftalat) 

10. Tali lompat 9503.00.92 SNI ISO 8124-1:2010 
SNI ISO 8124-2:2010 
SNI ISO 8124-3:2010 
SNI 7617:2010 
(Zat Warna Azo dan kadar 
Formaldehida) 
EN 71-5 (Ftalat) 

11. Kelereng 9503.00.93 SNI ISO 8124-1:2010 
SNI ISO 8124-2:2010 
SNI ISO 8124-3:2010 

12. Mainan lainnya, dari 
karet 

9503.00.94 SNI ISO 8124-1:2010 
SNI ISO 8124-2:2010 
SNI ISO 8124-3:2010 
SNI 7617:2010 
(Zat Warna Azo dan kadar 
Formaldehida) 
EN 71-5 (Ftalat) 
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No Jenis Mainan Pos Tarif / HS SNI 
13. 
 

Mainan lainnya 
selain sebagaimana 
yang disebut pada 
angka 2 sampai 
dengan 12, terbuat 
dari semua jenis 
material baik 
dioperasikan secara 
elektrik maupun 
tidak berupa: 
a. Balon, 

pelampung 
renang untuk 
anak atau 
Mainan lainnya 
yang 
ditiup/dipompa, 
yang terbuat dari 
karet dan/atau 
plastik. 

b. Senapan/Pistol 
Mainan 

c. Mainan lainnya 

9503.00.99 
 

SNI ISO 8124-1:2010 
SNI ISO 8124-2:2010 
SNI ISO 8124-3:2010 
SNI ISO 8124-4:2010 
 
SNI 7617:2010 
(Zat Warna Azo dan kadar 
Formaldehida) 
EN 71-5 (Ftalat) 

 
2. Regulasi Teknis yang diacu: 

Peraturan Menteri Perindustrian tentang Pemberlakuan Standar 
Nasional Indonesia Mainan Secara Wajib. 

 
C. DEFINISI 

Mainan adalah setiap produk atau material yang dirancang atau dengan 
jelas diperuntukan penggunaanya oleh anak dengan usia 14 (empat belas) 
tahun ke bawah untuk bermain dengan pengunaan yang normal maupun 
kemungkinan penggunaan yang tidak wajar sesuai dengan kebiasaan 
seorang anak. 

 

D. TATA CARA MEMPEROLEH SPPT-SNI  
Tata cara memperoleh SPPT-SNI dilakukan berdasarkan sistem sertifikasi 
tipe 5 dilakukan sesuat tahapan sebagai berikut: 
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NO KETENTUAN 
URAIAN 

DALAM NEGERI LUAR NEGERI 

TAHAP I : SELEKSI 

1. Permohonan 1) Surat aplikasi permohonan 
penerbitan SPPT SNI sesuai 
Prosedur LSPro. 

2) Permohonan penerbitan 
SPPT-SNI dilengkapi dengan 
melampirkan dokumen legal 
perusahaan, daftar informasi 
terdokumentasi sesuai SNI 
ISO 9001:2015, diagram alir 
proses produksi serta daftar 
produk yang mencakup: 
a. kode produk; 
b. deskripsi produk; 
c. merek; 
d. HS Code; 
e. kategori usia;  
f. material utama; 
g. mekanisme penggerak 

(elektrik dan non elektrik) 
 
3) Dokumen legal produsen 

antara lain: 
a. salinan akta pendirian 

perusahaan (untuk 
industri menengah 
keatas)atau Nomor Induk 
Berusaha (NIB)  

b. salinan Izin Usaha Industri 
(IUI) atau Tanda Daftar 
Industri (TDI) atau ijin 
usaha sejenis 

c. Surat tanda daftar merek 
atau fotokopi sertifikat 
merek dan/atau perjanjian 
lisensi yang telah 
didaftarkan di Direktorat 
Jenderal Kekayaan 
Intelektual, Kementerian 
Hukum dan Hak Asasi 
Manusia;  

1) Surat aplikasi permohonan 
penerbitan SPPT SNI sesuai 
Prosedur LSPro. 

2) Permohonan penerbitan 
SPPT-SNI dilengkapi dengan 
melampirkan dokumen legal 
perusahaan, daftar informasi 
terdokumentasi sesuai SNI 
ISO 9001:2015, diagram alir 
proses produksi dalam 
bahasa Indonesia serta 
daftar produk yang 
mencakup: 
a. kode produk; 
b. deskripsi produk; 
c. merek; 
d. HS Code; 
e. kategori usia;  
f. material utama; 
g. mekanisme penggerak 
(elektrik dan non elektrik) 

3) Dokumen legal produsen 
antara lain: 
a. salinan akta pendirian 

perusahaan atau akte 
sejenis dan 
terjemahannya dalam 
bahasa Indonesia yang 
diterjemahkan oleh 
penerjemah tersumpah  

b. salinan Surat Izin Usaha 
Industri (IUI) yang sudah 
diterjemahkan ke dalam 
Bahasa Indonesia oleh 
penterjemah tersumpah. 

c. Salinan sertifikat ISO 
9001:2015 atau Surat 
pernyataan diri telah 
menerapkan SMM SNI 
ISO 9001:2015 
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NO KETENTUAN 
URAIAN 

DALAM NEGERI LUAR NEGERI 

d. Fotokopi NPWP produsen;  
e. Ilustrasi pembubuhan 

Tanda SNI per merek; 
f. Salinan sertifikat ISO 

9001:2015 atau Surat 
pernyataan diri telah 
menerapkan SMM SNI ISO 
9001:2015  

4) Kelengkapan dokumen 
lainnya, antara lain: 
a. Daftar peralatan utama 

produksi 
b. Daftar pengendalian mutu 

produk dari mulai bahan 
baku sampai produk 
akhir 

c. Laporan hasil uji produk 
di pabrik 

d. Surat pernyataan 
bermaterai, yang 
menyatakan tidak akan 
mengedarkan produk 
hingga SPPT-SNI 
diterbitkan 

 
Keterangan: 

LSPro harus menjelaskan dan 
memastikan ketentuan 
penandaan SNI pada kemasan 
dan persyaratan lainnya yang 
terkait. 

 
4) Dokumen legal importir 

antara lain: 
a. akta pendirian 

perusahaan atau 
perubahannya; 

b. NIB atau Surat Izin Usaha 
Perdagangan (SIUP) dan 
Tanda Daftar Perusahaan 
(TDP); 

c. NIB atau Angka Pengenal 
Importir (API), bagi 
perwakilan perusahaan 
yang berfungsi sebagai 
Importir; 

d. Nomor Pokok Wajib Pajak 
(NPWP); 

e. surat penunjukan dari 
Produsen di luar negeri 
sebagai perwakilan 
perusahaan; dan 

f. surat pernyataan 
bermeterai, yang 
menyatakan bertanggung 
jawab terhadap peredaran 
Mainan sesuai dengan 
ketentuan SNI 

g. Surat tanda daftar merek 
atau fotokopi sertifikat 
merek dan/atau 
perjanjian lisensi yang 
telah didaftarkan di 
Direktorat Jenderal 
Kekayaan Intelektual, 
Kementerian Hukum dan 
Hak Asasi Manusia; 

 
5) Kelengkapan dokumen 

lainnya, antara lain: 
a. Daftar peralatan utama 

produksi; 
b. Daftar pengendalian mutu 
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NO KETENTUAN 
URAIAN 

DALAM NEGERI LUAR NEGERI 

produk dari mulai bahan 
baku sampai produk 
akhir; 

c. Laporan hasil uji produk 
di pabrik; 

d. Surat pernyataan 
bermaterai, yang 
menyatakan tidak akan 
mengedarkan produk 
hingga SPPT-SNI 
diterbitkan 

 
2. Sistem 

Manajemen 
Mutu yang 
diterapkan 

Menerapkan SNI ISO 9001:2015 Menerapkan SNI ISO 
9001:2015 

3. Durasi audit  
tahap 2 

Mengacu pada IAF MD 5:2015 
atau minimal 4 (empat) mandays  

Mengacu pada IAF MD 5:2015 
atau minimal 4 (empat) 
mandays  
 

4. Laboratorium 
Penguji yang 
digunakan 

Laboratorium yang diakreditasi KAN dan ditunjuk oleh Menteri 
Perindustrian dengan ruang lingkup SNI Mainan. 
Jika Laboratorium Penguji merupakan sumberdaya eksternal dari 
LSPro, maka harus dilengkapi dengan Perjanjian Subkontrak. 
 

TAHAP II: DETERMINASI 

1. Audit Tahap 
1 (Audit 
Kecukupan) 
 

1) Daftar Informasi 
Terdokumentasi  
 
 
 

2) Fasilitas Proses Produksi 
Fasilitas proses produksi 
meliputi peralatan produksi 
dan quality control yang 
dimiliki oleh produsen dan 
harus diverifikasi oleh 
auditor.  

1) Daftar Informasi 
Terdokumentasi harus 
diterjemahkan dalam 
bahasa Indonesia  

 
2) Fasilitas Proses Produksi 

Fasilitas proses produksi 
meliputi peralatan produksi 
dan quality control yang 
dimiliki oleh produsen dan 
harus diverifikasi oleh 
auditor. 
 

2. a. Audit 
Tahap 2 
(Audit 

1) Auditor harus Warga Negara Indonesia 
2) Auditor harus menyiapkan rencana audit (audit plan).  
3) PPC menyiapkan Rencana pengambilan contoh (sampling plan) 
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NO KETENTUAN 
URAIAN 

DALAM NEGERI LUAR NEGERI 

Kesesuaian 
oleh Tim 
auditor) 

 
 
b. Lingkup 

yang 
diaudit 

 

sesuai dengan famili produk yang diajukan yang diketahui oleh 
Ketua tim Audit; 

4) Minimal 1 orang dari tim auditor memiliki kompetensi proses 
produksi Mainan. Jika Auditor tidak memiliki kompetensi 
tersebut maka harus menggunakan Tenaga Ahli. 

 
1) Audit SMM 

a. Jika belum tersertifikasi SMM maka audit awal atau re-
sertifikasi dilakukan pada seluruh elemen 

b. Jika sudah tersertifikasi SMM maka audit awal atau re-
sertifikasi hanya dilakukan pada elemen kritis 

2) Asesmen proses produksi: 
Konsistensi produk yang diajukan untuk sertifikasi harus 
diperiksa di lokasi produksi. Penilaian asesmen produksi 
dilakukan untuk memverifikasi: 
a. Fasilitas, peralatan, personal dan prosedur yang digunakan 

pada proses produksi; 
b. Kemampuan dan kompetensi untuk memantau, mengukur 

dan menguji produk sebelum dan setelah produksi; 
c. Pengambilan contoh dan pengujian yang dilakukan oleh 

pabrik untuk memelihara konsistensi produk sehingga dapat 
menjamin kesesuaian persyaratan produk; 

d. Pengendalian proses produksi Mainan  
e. Kemampuan pabrik untuk mengidentifikasi dan memisahkan 

produk yang tidak sesuai. 
 

3. Kategori 
ketidak-
sesuaian 

1) Mayor apabila: 
berhubungan langsung dengan mutu produk dan 
mengakibatkan ketidakpuasan pelanggan atau sistem 
manajemen mutu tidak berjalan maka tindakan koreksi diberi 
waktu maksimal 1 (satu) bulan untuk melakukan tindakan 
perbaikan, atau; 
 

2) Minor apabila: 
terdapat inkonsistensi dalam menerapkan sistem manajemen 
mutu maka diberi waktu 2 (dua) bulan untuk melakukan 
perbaikan. 

 
3) Observasi 

Tidak berhubungan langsung dengan mutu produk dan/atau 
bukan bagian yang disebabkan karena inskonsistensi dalam 
menerapkan sistem manajemen mutu. 
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NO KETENTUAN 
URAIAN 

DALAM NEGERI LUAR NEGERI 

4. Pengambilan 
Contoh 

1) PPC menyiapkan Rencana pengambilan contoh (sampling plan) 
sesuai dengan famili produk yang diajukan yang diketahui oleh 
Ketua tim Audit; 

2) Dokumen acuan yang dipakai pada saat pengambilan contoh 
meliputi: Berita Acara Pengambilan Contoh (BAPC) dan label 
contoh.  

3) Contoh uji diambil di aliran produksi dan atau di gudang 
produksi. 

4) Contoh uji diambil secara acak berdasarkan famili produk. 
5) Ketentuan jumlah pengambilan contoh dalam rangka sertifikasi 

awal dan sertifikasi ulang lebih lanjut diatur sesuai dengan 
“Huruf E Ketentuan Contoh Uji” dalam Skema Sertifikasi ini. 
 

5. Ketentuan 
Pengujian 

1) Pengujian zat warna azo karsinogen dan formaldehida hanya 
dilakukan untuk Mainan yang terbuat dari kain dan 
mengandung komponen kain 

2) Pengujian ftalat dengan persyaratan batas jumlah total kadar 
untuk ftalat DEHP, DBP, BBP, DINP, DIDP, dan DNOP yaitu ≤ 
0,1%. 

3) Untuk pengujian kimia, dapat dikomposit dengan jumlah 3 
warna/material. 

4) Untuk pengujian migrasi logam berat tidak dapat dikomposit 
5) Untuk uji ftalat menggunakan metode CPSC CH-C1001-09 

(alternatif). 
 

6. Laporan 
Hasil Uji 

Mencantumkan kesimpulan hasil uji ‘memenuhi’ atau ‘tidak 
memenuhi’ terhadap setiap parameter uji SNI. 

 
 
 

TAHAP III: TINJAUAN DAN KEPUTUSAN 

1. Tinjauan 
terhadap 
Laporan 
Audit dan 
Laporan 
Hasil Uji  

1) Paling sedikit 1 orang dari tim Teknis/Pengkaji (Reviewer) 
memiliki kompetensi Proses Produksi Jenis Mainan yang 
dimohonkan SPPT-SNI 

2) Panitia Teknis/Pengkaji (Reviewer) melakukan Tinjauan 
Laporan Audit 

3) Panitia Teknis/Pengkaji (Reviewer) melakukan Tinjauan 
Laporan Hasil Uji  

4) Tinjauan yang dihasilkan merupakan bahan rapat Panel/ 
Komite Tinjauan Teknis Tinjauan SPPT SNI.  

5) Ketentuan untuk hasil uji: 
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NO KETENTUAN 
URAIAN 

DALAM NEGERI LUAR NEGERI 

a. jika hasil uji tidak memenuhi parameter persyaratan SNI, 
maka atas permintaan LSPro dapat dilakukan pengujian 
ulang terhadap parameter uji yang tidak lulus dari arsip 
contoh, atau pengambilan contoh ulang dari famili yang 
sama untuk dilakukan pengujian terhadap seluruh 
parameter; 

b. jika hasil uji ulang (sesuai butir a) tidak memenuhi 
persyaratan SNI, maka sertifikat tidak diterbitkan, atau 
hanya diterbitkan untuk kelompok famili produk yang lulus 
uji; 
 

2. Keputusan 
Sertifikasi 
melalui rapat 
Panel/ 
Komite 
Tinjauan 
Teknis 
Tinjauan 
SPPT SNI 

Sesuai Prosedur LSPro 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TAHAP IV: LISENSI 
1. Penerbitan 

SPPT-SNI 
1) Sebelum dilakukan penerbitan SPPT-SNI, LSPro harus 

melakukan registrasi secara online ke Pusat Standardisasi 
Industri, BPPI, Kementerian Perindustrian 

2) Masa berlaku SPPT SNI adalah 4 (empat) tahun dengan minimal 
1 tahun sekali dilakukan survailen 

3) SPPT-SNI SNI Mainan mencantumkan informasi paling sedikit: 
a. nama dan alamat produsen; 
b. penanggungjawab produsen; 
c. nama dan alamat perusahaan perwakilan atau nama 

importir bagi perusahaan yang berasal dari luar negeri 
d. nomor dan judul SNI; 
e. merek produk; 
f. regulasi/ skema sertifikasi SNI Mainan  
g. daftar produk yang dimohonkan sertifikasinya  

4) SPPT-SNI untuk 1 (satu) produsen hanya dapat diterbitkan oleh 
1 (satu) LSPro. 

5) Dalam 1 (satu) SPPT-SNI hanya dapat mencantumkan 1 (satu) 
perusahaan perwakilan. 

6) Perusahaan importir yang tidak tercantum dalam SPPT-SNI 
tidak dapat melaksanakan importasi.  
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NO KETENTUAN 
URAIAN 

DALAM NEGERI LUAR NEGERI 

7) Dalam 1 (satu) SPPT-SNI dapat dicantumkan lebih dari satu 
merek 

8) Surat Perjanjian Tanggung Jawab Lisensi Pengguna Tanda SNI 
antara LSPro dengan perusahaan dalam negeri atau perwakilan 
di Indonesia untuk produk berasal dari impor.  
 

TAHAP V: SURVAILEN 
1. Durasi Audit Mengacu pada IAF MD 5:2015 atau minimal 2 (dua) mandays  

2. Lingkup 
yang diaudit 
 
 

1) Audit SMM 
Dilakukan pada elemen-elemen kritis 

2) Asesmen proses produksi: 
Konsistensi produk yang diajukan untuk sertifikasi harus 
diperiksa di lokasi produksi. Penilaian asesmen produksi 
dilakukan untuk memverifikasi: 
a. Fasilitas, peralatan, personal dan prosedur yang digunakan 

pada proses produksi; 
b. Kemampuan dan kompetensi untuk memantau, mengukur 

dan menguji produk sebelum dan setelah produksi; 
c. Pengambilan contoh dan pengujian yang dilakukan oleh 

pabrik untuk memelihara konsistensi produk sehingga dapat 
menjamin kesesuaian persyaratan produk; 

d. Pengendalian proses produksi Mainan;  
e. Kemampuan pabrik untuk mengidentifikasi dan memisahkan 

produk yang tidak sesuai. 
 

3. Kategori 
ketidaksesua
ian 
 

1) Mayor apabila: 
berhubungan langsung dengan mutu produk dan 
mengakibatkan ketidakpuasan pelanggan atau sistem 
manajemen mutu tidak berjalan maka tindakan koreksi diberi 
waktu maksimal 1 (satu) bulan untuk melakukan tindakan 
perbaikan, atau; 

2) Minor apabila:  
terdapat inkonsistensi dalam menerapkan sistem manajemen 
mutu maka diberi waktu 2 (dua) bulan untuk melakukan 
perbaikan. 
 

4. Pengambilan 
Contoh 

1) PPC menyiapkan Rencana pengambilan contoh (sampling plan) 
sesuai dengan famili produk yang diajukan yang diketahui oleh 
Ketua tim Audit. 

2) Dokumen acuan yang dipakai pada saat pengambilan contoh 
meliputi: Berita Acara Pengambilan Contoh (BAPC) dan label 
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NO KETENTUAN 
URAIAN 

DALAM NEGERI LUAR NEGERI 

contoh.  
3) Contoh uji diambil di aliran produksi dan/ atau di gudang 

produksi. 
4) Contoh uji diambil secara acak berdasarkan famili produk. 
5) Ketentuan jumlah pengambilan contoh dalam rangka sertifikasi 

awal dan sertifikasi ulang lebih lanjut diatur sesuai dengan 
“Huruf E Ketentuan Contoh Uji” dalam Skema Sertifikasi ini. 

6) Apabila terdapat perluasan produk meliputi merek, kategori 
usia, material utama, dan/ atau fungsi (elektrik dan non 
elektrik) maka harus dilakukan pengambilan contoh dan 
pengujian. 

7) Apabila terdapat perubahan bentuk yang mengarah pada aspek 
keamanan mainan, maka dilakukan pengambilan contoh dan 
pengujian. 

8) Apabila perluasan produk meliputi HS Code atau jenis mainan 
maka harus dilakukan audit atau surveilan, pengambilan 
contoh dan pengujian. 

9) Apabila perluasan produk meliputi merek, HS Code atau jenis 
mainan, kategori usia, material utama, dan/ atau fungsi 
(elektrik dan non elektrik) dilakukan dalam waktu lebih dari 6 
(enam) bulan dari pelaksanaan audit atau surveilan terakhir 
maka harus dilakukan audit atau surveilan, pengambilan 
contoh dan pengujian. 
 

5. Ketentuan 
Pengujian 

1) Pengujian zat warna azo karsinogen dan formaldehida hanya 
dilakukan untuk Mainan yang terbuat dari kain dan 
mengandung komponen kain. 

2) Pengujian ftalat dengan persyaratan batas jumlah total kadar 
untuk ftalat DEHP,DBP,BBP,DINP,DIDP, dan DNOP yaitu ≤ 
0,1% 

3) Untuk pengujian kimia, dapat dikomposit dengan jumlah 3 
warna/ material. 

4) Untuk pengujian migrasi logam berat tidak dapat dikomposit. 
5) Untuk uji ftalat menggunakan metode CPSC CH-C1001-09 

(alternatif). 
 

6. Tinjauan 
terhadap 
Laporan 
Audit dan 
Laporan 
Hasil Uji  

1) Paling sedikit 1 orang dari tim Teknis/Pengkaji (Reviewer) 
memiliki kompetensi Proses Produksi Jenis Mainan yang 
dimohonkan SPPT-SNI 

2) Panitia Teknis/Pengkaji (Reviewer) melakukan Tinjauan 
Laporan Audit 

3) Panitia Teknis/Pengkaji (Reviewer) melakukan Tinjauan 
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NO KETENTUAN 
URAIAN 

DALAM NEGERI LUAR NEGERI 

Laporan Hasil Uji  
4) Tinjauan yang dihasilkan merupakan bahan rapat Panel/ 

Komite Tinjauan Teknis Tinjauan SPPT SNI.  
5) Ketentuan untuk hasil uji: 

a. jika hasil uji tidak memenuhi parameter persyaratan SNI, 
maka atas permintaan LSPro dapat dilakukan pengujian 
ulang terhadap parameter uji yang tidak lulus dari arsip 
contoh, atau pengambilan contoh ulang dari famili yang 
sama untuk dilakukan pengujian terhadap seluruh 
parameter; 

b. jika hasil uji ulang (sesuai butir a) tidak memenuhi 
persyaratan SNI, maka sertifikat tidak diterbitkan, atau 
hanya diterbitkan untuk kelompok famili produk yang lulus 
uji;   
 

6. Keputusan 
Surveilan 
melalui rapat 
Panel/ 
Komite 
Tinjauan 
Teknis 
Tinjauan 
SPPT SNI 

Sesuai Prosedur LSPro. 
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E. KETENTUAN CONTOH UJI  
 

NO JENIS MAINAN METODE UJI JUMLAH CONTOH UJI 

1. Baby Walker: - SNI ISO 8124-1:2010 
- SNI ISO 8124-2:2010 
- SNI ISO 8124-3:2010 
- SNI 7617:2010 

(Zat Warna Azo dan kadar 
Formaldehida untuk 
bahan kain) 

- EN 71-5 (Ftalat untuk 
bahan plastik) 

6 contoh uji (3 contoh uji 
diserahkan ke lab. Uji, 3 
contoh uji disimpang 
sebagai arsip oleh 
produsen/importir) 
 

2. Sepeda roda tiga, 
skuter, mobil 
berpedal dan 
Mainan beroda 
semacam itu; 
kereta boneka 

- SNI ISO 8124-1:2010 
- SNI ISO 8124-2:2010 
- SNI ISO 8124-3:2010 
- SNI IEC 62115:2011 
- SNI 7617:2010 

(Zat Warna Azo dan kadar 
Formaldehida untuk 
bahan kain) 

- EN 71-5  (Ftalat untuk 
bahan plastik) 

6 contoh uji (3 contoh uji 
diserahkan ke lab. Uji, 3 
contoh uji disimpang 
sebagai arsip oleh 
produsen/importir) 
 

3. Boneka;  - SNI ISO 8124-1:2010 
- SNI ISO 8124-2:2010 
- SNI ISO 8124-3:2010 
- SNI 7617:2010 

(Zat Warna Azo dan kadar 
Formaldehida untuk 
bahan kain) 

- EN 71-5  (Ftalat untuk 
bahan plastik) 

6 contoh uji (3 contoh uji 
diserahkan ke lab. Uji, 3 
contoh uji disimpang 
sebagai arsip oleh 
produsen/importir) 
 

4. Kereta elektrik,  
termasuk rel, tanda 
dan aksesoris 
lainnya 

- SNI ISO 8124-1:2010 
- SNI ISO 8124-2:2010 
- SNI ISO 8124-3:2010 
- SNI IEC 62115:2011 
- EN 71-5  (Ftalat untuk 

bahan plastik) 

14 belas contoh uji (7 
contoh uji diserahkan ke 
lab uji, 7 contoh uji 
disimpan sebagai arsip 
oleh produsen/ importir) 

5. Perabot rakitan 
model yang 
diperkecil (“skala”) 
dan model rekreasi 
semacam itu, dapat 

- SNI ISO 8124-1:2010 
- SNI ISO 8124-2:2010 
- SNI ISO 8124-3:2010 
- SNI 7617:2010 
(Zat Warna Azo dan kadar 

6 contoh uji (3 contoh uji 
diserahkan ke lab. Uji, 3 
contoh uji disimpang 
sebagai arsip oleh 
produsen/importir) 
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NO JENIS MAINAN METODE UJI JUMLAH CONTOH UJI 

digerakkan atau 
tidak 

Formaldehida untuk 
bahan kain) 

- EN 71-5  (Ftalat untuk 
bahan plastik) 

 

6. Perangkat 
konstruksi dan 
Mainan 
kontruksional 
lainnya, dari bahan 
selain plastik 

- SNI ISO 8124-1:2010 
- SNI ISO 8124-2:2010 
- SNI ISO 8124-4:2010 
- SNI 7617:2010 

(Zat Warna Azo dan kadar 
Formaldehida untuk 
bahan kain) 

6 contoh uji (3 contoh uji 
diserahkan ke lab. Uji, 3 
contoh uji disimpang 
sebagai arsip oleh 
produsen/importir) 
 

7. Stuffed toy 
menyerupai 
binatang atau 
selain manusia 

- SNI ISO 8124-1:2010 
- SNI ISO 8124-2:2010 
- SNI ISO 8124-3:2010 
- SNI 7617:2010 
(Zat Warna Azo dan kadar 
Formaldehida untuk 
bahan kain) 

- EN 71-5  (Ftalat untuk 
bahan plastik) 

6 contoh uji (3 contoh uji 
diserahkan ke lab. Uji, 3 
contoh uji disimpang 
sebagai arsip oleh 
produsen/importir) 
 

8. Puzzle dari segala 
jenis 

- SNI ISO 8124-1:2010 
- SNI ISO 8124-2:2010 
- SNI ISO 8124-3:2010 
- SNI 7617:2010 
(Zat Warna Azo dan kadar 
Formaldehida untuk 
bahan kain) 

- EN 71-5  (Ftalat untuk 
bahan plastik) 

6 contoh uji (3 contoh uji 
diserahkan ke lab. Uji, 3 
contoh uji disimpang 
sebagai arsip oleh 
produsen/importir) 

 

9. Blok atau potongan 
angka, huruf atau 
binatang; perangkat 
penyusun kata; 
perangkat 
penyusun dan 
pengucap kata; toy 
printing set; 
counting frame 
Mainan (abaci); 
mesin jahit Mainan; 
mesin tik Mainan  
 

- SNI ISO 8124-1:2010 
- SNI ISO 8124-2:2010 
- SNI ISO 8124-3:2010 
- SNI IEC 62115:2011 
- EN 71-5  (Ftalat untuk 

bahan plastik) 

6 contoh uji (3 contoh uji 
diserahkan ke lab. Uji, 3 
contoh uji disimpang 
sebagai arsip oleh 
produsen/importir) 
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NO JENIS MAINAN METODE UJI JUMLAH CONTOH UJI 

10. Tali lompat - SNI ISO 8124-1:2010 
- SNI ISO 8124-2:2010 
- SNI ISO 8124-3:2010 
- SNI 7617:2010 
(Zat Warna Azo dan kadar 
Formaldehida untuk 
bahan kain) 

- EN 71-5 (Ftalat untuk 
bahan plastik) 

6 contoh uji (3 contoh uji 
diserahkan ke lab. Uji, 3 
contoh uji disimpang 
sebagai arsip oleh 
produsen/importir) 

 

11. Kelereng - SNI ISO 8124-1:2010 
- SNI ISO 8124-2:2010 
- SNI ISO 8124-3:2010 

6 contoh uji (3 contoh uji 
diserahkan ke lab. Uji, 3 
contoh uji disimpang 
sebagai arsip oleh 
produsen/importir 

12. Mainan lainnya, 
dari karet 

- SNI ISO 8124-1:2010 
- SNI ISO 8124-2:2010 
- SNI ISO 8124-3:2010 
- EN 71-5 (Ftalat untuk 

bahan plastik) 

6 contoh uji (3 contoh uji 
diserahkan ke lab. Uji, 3 
contoh uji disimpang 
sebagai arsip oleh 
produsen/importir) 

13. 
 

Mainan lainnya selain sebagaimana yang disebut 
pada angka 2 sampai dengan 12, terbuat dari semua 
jenis material baik dioperasikan secara elektrik 
maupun tidak berupa: 

- Balon, pelampung 
renang untuk 
anak atau Mainan 
lainnya yang 
ditiup/dipompa, 
yang terbuat dari 
karet dan/atau 
plastik. 

- SNI ISO 8124-1:2010 
- SNI ISO 8124-2:2010 
- SNI ISO 8124-3:2010 
 
- EN 71-5 (Ftalat untuk 

bahan plastik) 

6 contoh uji (3 contoh uji 
diserahkan ke lab. Uji, 3 
contoh uji disimpang 
sebagai arsip oleh 
produsen/importir) 
 

- Senapan/PistolMa
inan 

 
 

- SNI ISO 8124-1:2010 
- SNI ISO 8124-2:2010 
- SNI ISO 8124-3:2010 
- EN 71-5 (Ftalat untuk 

bahan plastik) 

6 contoh uji (3 contoh uji 
diserahkan ke lab. Uji, 3 
contoh uji disimpang 
sebagai arsip oleh 
produsen/importir) 

- Mainan lainnya 
 

 

- SNI ISO 8124-1:2010 
- SNI ISO 8124-2:2010 
- SNI ISO 8124-3:2010 
- SNI ISO 8124-4:2010 
- SNI IEC 62115:2011 
- SNI 7617:2010 

6 contoh uji (3 contoh uji 
diserahkan ke lab. Uji, 3 
contoh uji disimpang 
sebagai arsip oleh 
produsen/importir) 
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