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Gambar 4. Prosedur Pengawasan Produk 

IDENTIFIKASI PRODUK 
DAN PENYUPLAI

KIRIM PRODUK KE LAB  
UNTUK DILAKUKAN PENGUJIAN

IDENTIFIKASI UJI

TINJAU LAPORAN PENGUJIAN

LULUS: CATAT HASIL DI  
SISTEM INFORMASI ANDA

DI LUAR SPESIFIKASI  
(OUT OF SPECIFICATION/OOS): 

 CATAT HASIL DI PELACAK  
OOS DAN SELIDIKI

Lihat Gambar 5 dan 6

Lihat Gambar 7

Lampiran B. Program Pengujian RSL Model untuk Merek
Lampiran ini menyediakan contoh tampilan program pengujian merek. Lampiran ini disertakan untuk membantu penyuplai 
memahami jenis persyaratan pengujian yang dapat mereka harapkan dari pelanggan dan cara merancang protokol pengujian 
internalnya sendiri untuk memenuhinya. Harap dicatat bahwa tidak ada dua merek yang memiliki protokol yang sama dan Anda 
harus selalu menanyakan kepada pelanggan untuk memastikan bahwa Anda sepenuhnya memahami persyaratan mereka. 

Tujuan

Untuk memastikan kepatuhan bahan kimia dan  
keamanan barang jadi.

Objektif

Semua barang jadi harus ditinjau sesuai dengan 
program pengujian yang telah disepakati untuk 
memastikan bahwa barang tersebut aman 
dan legal.

Cakupan

Program pengujian ini diterapkan untuk semua 
merek barang jadi, termasuk pakaian, aksesori, 
perhiasan, alas kaki, perlengkapan olahraga, 
kemasan, dll.

Protokol juga mencakup produk yang tidak 
bermerek , tetapi merek memiliki tanggung 
jawab hukum.

Pendahuluan

Sebagai bagian dari tanggung jawab mereka, 
penting bahwa merek melakukan pengujian 
analitik untuk memantau dan membuktikan 
kinerja produk dan penyuplai. Mengaudit 
penyuplai dan menetapkan spesifikasi saja tidak 
cukup untuk memastikan produk legal dan aman.

Pengujian analitik tidak dirancang sebagai alat 
untuk mengelola mutu, meskipun informasi yang 
dikumpulkan dari pengujian ini dapat digunakan 
untuk memantau hal ini secara tidak langsung.

• Data produk ini akan digunakan untuk 
memastikan kepatuhan dan keamanan  
bahan kimia. 

• Data produk ini dapat digunakan sebagai 
bagian dari pembelaan mereka untuk 
membuktikan kepatuhan ketika ditantang 
oleh standar perdagangan/pengadilan/media/
kelompok konsumen/LSM.

• Hasil pengujian akan digunakan secara 
internal untuk menunjukkan bahwa proses 
manajemen sudah berjalan dan beroperasi 
dengan benar.

Prosedur

Gambar 4 menguraikan contoh prosedur umum 
dan level tinggi untuk pengawasan produk. 
Detail tentang dua langkah pertama terdapat  
di bagian berikut. 
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Penilaian Risiko

Memahami risiko bahan kimia dalam rantai 
suplai, proses, dan produk Anda sangat 
penting dalam membuat keputusan yang baik 
dan tepat. (Lihat Memahami Risiko Bahan Kimia 
di halaman 7).

Penting untuk mengetahui komposisi produk 
Anda untuk menyesuaikan protokol pengujian 
Anda. Sebagai contoh:

• Komponen kulit dapat mengandung 
Kromium VI, Parafin yang Diklorinasi Rantai 
Pendek, Pewarna Azo, atau Formaldehida

• Beberapa kulit memiliki lapisan PVC; mereka 
juga dapat mengandung Timbal, Kadmium, 
dan Ftalat

• Beberapa kulit memiliki lapisan PU; mereka 
juga dapat mengandung Organotin dan 
DMFa (serta DMFu untuk kulit asli yang 
berlapis PU)

Untuk membuat protokol pengujian Anda 
sendiri, Anda perlu:

• Menentukan jenis pengujian yang diperlukan 
untuk setiap penyuplai (lihat Gambar 5).

• Menentukan jenis pengujian yang diperlukan 
untuk setiap produk (lihat Gambar 6 di 
halaman berikutnya).

• Mengidentifikasi pengujian bahan kimia  
dan fisik yang diperlukan (lihat Gambar 7  
di halaman berikutnya).

Tips untuk Memutuskan Hal yang Akan Diuji

Semua penyuplai baru harus dianggap berisiko 
tinggi dan menjalani pengujian frekuensi tinggi 
hingga level kepercayaan ditetapkan.

Pengujian frekuensi rendah dapat 
diimplementasikan untuk semua penyuplai yang 
setidaknya telah memenuhi persyaratan berikut:

• Penyuplai memiliki sistem manajemen bahan 
kimia (misalnya kebijakan, rencana kontrol 
internal, pengumpulan sertifikat, pelatihan, 
dll.) dan telah disertifikasi oleh bluesign®  
atau ZDHC tentang topik tersebut. 

• Penyuplai berkinerja baik dalam pengujian 
secara historis (misalnya tidak ada hasil yang 
gagal dalam 12 bulan terakhir).

• Penyuplai telah berkinerja baik dalam aspek 
kimia pada mutu, proses, lingkungan, dan 
audit sosial secara historis.

Gambar 5. Penilaian Risiko Penyuplai

APAKAH INI PENYUPLAI BARU?

PENGUJIAN FREKUENSI RENDAH

PENYUPLAI TUNDUK PADA  
PENGUJIAN FREKUENSI TINGGIAPAKAH PENYUPLAI INI MEMILIKI RIWAYAT  

KINERJA YANG BURUK?

• Riwayat pengujian mencakup laporan di luar spesifikasi (OOS)

• Tidak memiliki program manajemen bahan kimia

• Masalah yang terkait dengan kimia selama audit mutu, sosial, 
proses, dan lingkungan

• Masalah produk

APAKAH PENYUPLAI INI MEMILIKI RIWAYAT  
KINERJA YANG BAIK?

• Riwayat pengujian hasil lulus; tidak ada laporan OOS

• Program manajemen bahan kimia dilaksanakan

• Masalah yang terkait dengan kimia selama audit mutu, sosial, 
proses, dan lingkungan

6 7



18

 Peralatan Kimia AFIRM   |   2021

• Semua produk yang diklasifikasikan 
sebagai mainan (barang yang dirancang 
untuk digunakan bermain untuk anak-anak 
berusia 14 tahun atau lebih muda) harus diuji 
sesuai dengan standar internasional yang 
ada (misalnya, kostum yang dipakaikan/
disamarkan, mainan lunak). Ini juga berlaku 
untuk produk yang tidak secara khusus 
dijual sebagai mainan , tetapi memiliki nilai 
permainan yang jelas. 

Catatan: Ini bukan hanya persyaratan bahan 
kimia, tetapi dapat mencakup beberapa 
persyaratan keamanan produk.

• Semua produk bayi baru lahir, bayi, dan 
anak-anak dianggap berisiko tinggi dan 
frekuensi pengujian harus mencerminkan  
hal ini, serta batasan, larangan, atau  
larangan bahan kimia khusus anak-anak.

• Semua produk yang berkelanjutan 
(penawaran permanen) harus diuji sekali 
setahun atau setiap kali ada perubahan  
pada bahan atau proses yang dibuat.

• Selain pengujian bahan kimia, semua produk 
dengan klaim promosi pada fungsinya harus 
diuji untuk membuktikan klaim tersebut. Ini 
bukan persyaratan bahan kimia, tetapi perlu 
diperhatikan untuk membuktikan kepatuhan. 
Sebagai contoh:

• Pakaian tidur yang mudah terbakar

• Tahan noda

• Tahan air/antiair

• Bukan besi 

Gambar 6. Penilaian Risiko Produk

APAKAH PRODUK TERSEBUT MERUPAKAN  
PENAWARAN MEREK PERMANEN?

UJI SESUAI DENGAN  
FREKUENSI PENYUPLAI  

YANG DITENTUKAN PADA GAMBAR 5

UJI SETIAP 12 BULAN ATAU  
SAAT ADA PERUBAHAN BAHAN  

ATAU PROSES
APAKAH PRODUK TERSEBUT MERUPAKAN PENAWARAN 
MEREK STRATEGIS?

• Bayi

• Mainan

• Kontak makanan

• Produk ikonik

• Penjualan volume tinggi

YA

TIDAK

Gambar 7. Penilaian Risiko Pengujian

APAKAH PRODUK TERSEBUT MEMERLUKAN PENGUJIAN  
YANG MUDAH TERBAKAR SECARA HUKUM?

UJI SESUAI DENGAN  
MATRIKS RISIKO RSL

APAKAH PRODUK MEMBUAT KLAIM? SEBAGAI CONTOH:

• Antinoda

• Tahan angin

• Tahan air, antiair, tahan 
pancuran

• Antiserat

• Pemeliharaan yang mudah

APA KOMPOSISI SEMUA KOMPONEN?  
SEBAGAI CONTOH:

• Katun

• Kulit

• Poliester

• Polivinil Klorida (PVC)

• Poliuretan (PU)

• Karet

• Logam

UJI UNTUK PENGHAMBAT NYALA 
Antimon Trioksida yang Dihalogen

TAMBAHKAN UJI TERTENTU  
UNTUK RENCANA KONTROL ANDA

UJI KINERJA

PFCs UNTUK TAHAN NODA & 
TAHAN AIR

FORMALDEHIDA UNTUK 
PEMELIHARAAN YANG MUDAH

APAKAH ANDA MEMPREDIKSI MASALAH TERTENTU  
TERKAIT PRODUK ATAU PENYUPLAI INI?


