KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
SALINAN
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
NOMOR PER-22/BC/2016
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PENGAMBILAN CONTOH BARANG DAN PELAKSANAAN
PENGUJIAN LABORATORIS SERTA IDENTIFIKASI BARANG
DI BALAI PENGUJIAN DAN IDENTIFIKASI BARANG
DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,
Menimbang

: a. bahwa Petunjuk Pelaksanaan Pengujian Laboratoris dan
Identifikasi Barang di Balai Pengujian dan Identifikasi
Barang telah diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Bea
dan Cukai Nomor PER-25/BC/2013 tentang Petunjuk
Pelaksanaan Pengujian Laboratoris dan Identifikasi Barang
di Balai Pengujian dan Identifikasi Barang;
b. bahwa untuk lebih menyempurnakan ketentuan mengenai
ketertiban administrasi, kepastian hukum, pelayanan dan
kualitas pengujian yang efektif dan efisien, perlu merevisi
standarisasi pelaksanaan pengambilan contoh barang dan
pelaksanaan pengujian laboratoris serta identifikasi barang
di Balai Pengujian Dan Identifikasi Barang;
c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 huruf c Keputusan
Menteri

Keuangan

Nomor

449/KMK.01/2001

tentang

Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengujian dan Identifikasi
Barang

sebagaimana

Menteri

Keuangan

telah

diubah

Republik

dengan

Peraturan

Indonesia

Nomor

176/PMK.01/2012, dalam melaksanakan tugas pengujian
laboratoris dan identifikasi barang, Balai Pengujian dan
Identifikasi Barang menyelenggarakan fungsi pelayanan
pengujian laboratoris dan identifikasi barang;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada

huruf

a,

huruf

b,

dan

huruf

c

maka

perlu

menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai

tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengujian Laboratoris dan
Identifikasi Barang di Balai Pengujian dan Identifikasi
Barang;

Mengingat

: 1. Undang-Undang

Nomor

10

Tahun

1995

tentang

Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3612), sebagaimana telah diubah dengan
Undang Undang Nomor 17 Tahun 2006 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor
76,

Tambahan

Lembaran

Negara

Republik

Indonesia

Nomor 3613) sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang nomor 39 tahun 2007 (Lembaran Negara tahun
2007 nomor 105, Tambahan Lembaran negara nomor
4755);
MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PETUNJUK TEKNIS PENGAMBILAN CONTOH BARANG DAN
PELAKSANAAN
IDENTIFIKASI

PENGUJIAN
BARANG

DI

LABORATORIS
BALAI

PENGUJIAN

SERTA
DAN

IDENTIFIKASI BARANG.
Pasal 1
Dalam Peraturan Direktur Jenderal ini yang dimaksud
dengan:
1. Balai Pengujian dan Identifikasi Barang yang selanjutnya
disingkat dengan BPIB adalah Unit Pelaksana Teknis
pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai di bidang
pengujian laboratoris dan identifikasi barang yang berada
di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada
Direktur Jenderal Bea dan Cukai.
2. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Bea dan
Cukai.
3. Kantor Pusat adalah kantor pusat Direktorat Jenderal Bea
dan Cukai.

4. Instansi

Vertikal

adalah

instansi

vertikal

Direktorat

Jenderal Bea dan Cukai yang meliputi Kantor Wilayah
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Kantor Pelayanan
Utama Bea dan Cukai (KPUBC), Kantor Pengawasan dan
Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC).
5. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat dengan
UPT

adalah

unit

pelaksana

teknis

pada

Direktorat

Jenderal Bea dan Cukai selain BPIB.
6. Laboratorium Mini adalah unit organisasi nonstruktural
Balai Pengujian dan Identifikasi Barang yang berada di
bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala
Balai Pengujian dan Identifikasi Barang.
7. Pengguna Jasa adalah pengguna jasa eksternal meliputi
perseorangan

atau

badan

hukum

diluar

Direktorat

Jenderal Bea dan Cukai yang mengajukan permohonan
pengujian laboratoris.
8. Pejabat

Bea

dan

Cukai

adalah

Pegawai

Direktorat

Jenderal Bea dan Cukai yang ditunjuk dalam jabatan
tertentu untuk melaksanakan tugas tertentu berdasarkan
Undang-Undang Kepabeanan dan Undang-Undang Cukai.
9. Contoh Barang adalah barang yang mewakili keseluruhan
barang yang akan dimintakan pengujian laboratoris
dan/atau identifikasi barang.
10. Surat Permohonan Pengujian Laboratoris dan Identifikasi
Contoh Barang yang selanjutnya disingkat SPPLICB
adalah surat permohonan pengujian laboratoris dan
identifikasi Contoh Barang yang diajukan atau dikirim
oleh Kantor Pusat, Instansi Vertikal dan UPT kepada
BPIB.
11. Surat

Permohonan

Pengujian

Laboratoris

yang

selanjutnya disingkat SPPL adalah surat permohonan
pengujian laboratoris yang diajukan oleh Pengguna Jasa
kepada BPIB.
12. Surat Hasil Pengujian dan Identifikasi Barang yang
selanjutnya disingkat SHPIB adalah surat hasil pengujian
laboratoris dan identifikasi barang yang diterbitkan BPIB
atas setiap Contoh Barang yang diajukan atau dikirim

oleh Kantor Pusat, Instansi Vertikal atau UPT.
13. Laporan Hasil Pengujian dan Identifikasi Barang yang
selanjutnya
pengujian

disingkat
laboratoris

LHPIB
dan

adalah

laporan

hasil

barang

yang

identifikasi

diterbitkan oleh Laboratorium Mini atas setiap Contoh
Barang yang diajukan oleh Kantor Pusat, Instansi Vertikal
atau UPT.
14. Sertifikat Hasil Analisa yang selanjutnya disingkat SHA
adalah

sertifikat

hasil

pengujian

laboratoris

yang

diterbitkan BPIB atas setiap Contoh Barang yang diajukan
oleh Pengguna Jasa.
15. Penerimaan

Negara

Bukan

Pajak

yang

selanjutnya

disingkat dengan PNBP adalah penerimaan Negara bukan
pajak atas jasa pengujian laboratoris pada BPIB.
16. Bukti Pembayaran Bukan Pajak pada Direktorat Jenderal
Bea dan Cukai yang selanjutnya disingkat dengan BPBP
adalah bukti pembayaran PNBP yang diterima oleh
Pengguna Jasa dalam hal melakukan pembayaran melalui
Bendahara Penerimaan BPIB.
Pasal 2
(1) Dalam rangka pengawasan dan pelayanan kepabeanan
dan cukai, Pejabat Bea dan Cukai dapat mengambil
Contoh Barang untuk melakukan pengujian laboratoris
dan/atau identifikasi barang.
(2) Pengujian laboratoris dan/atau identifikasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap Contoh
Barang.
(3) Pengujian

laboratoris

dan

identifikasi

sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan di BPIB dengan
mengajukan surat permohonan kepada Kepala BPIB atau
Pejabat Bea dan Cukai yang menyelenggarakan fungsi
Laboratorium Mini sesuai format yang ditetapkan pada
Lampiran I Peraturan Direktur Jenderal ini.
(4) Pengujian laboratoris sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) dapat dilakukan di BPIB dengan mengajukan surat
permohonan kepada Kepala BPIB sesuai format yang
ditetapkan pada Lampiran II Peraturan Direktur Jenderal

ini
(5) Permohonan Pengujian laboratoris dan/atau identifikasi
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan oleh:
a. Kantor Pusat;
b. Instansi Vertikal;
c. UPT; atau
d. Pengguna Jasa.
Pasal 3
BPIB dapat menerima permohonan pengujian laboratoris
yang diajukan oleh Pengguna Jasa sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 2 ayat (4) huruf d dalam hal metode pengujian
tersedia,

alat/instrumen

dalam

keadaan

baik/standby,

bahan/pereaksi, analis dan waktu pengujian tersedia.
Pasal 4
(1) Pengujian laboratoris dan identifikasi Contoh Barang
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf a,
huruf b, dan huruf c digunakan untuk:
a. Proses keberatan dan banding;
b. Keperluan audit;
c. Pengawasan kepabeanan dan cukai;
d. Pelayanan kepabeanan dan cukai; atau
e. Keperluan

lain

yang

oleh

Pejabat

di

lingkungan

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dianggap perlu.
(2) BPIB

dapat

pelengkap

meminta

pabean,

dokumen

atau

data

pabean,
teknis

dokumen

lain

untuk

kepentingan pengujian dan identifikasi barang.
Pasal 5
(1) Pengambilan

Contoh

Barang

dapat

dilakukan

oleh

Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk dari:
a. Kantor Pusat;
b. Instansi Vertikal; dan/atau
c. UPT,
atas permintaan Kepala Kantor atau Pejabat Bea dan
Cukai yang berwenang.

(2) Dalam hal diperlukan, pengambilan Contoh Barang dapat
dilakukan oleh:
a. Pejabat Bea dan Cukai di lingkungan BPIB; atau
b. Pihak lain yang ditunjuk,
atas permintaan Kantor Pusat, Instansi Vertikal dan/atau
UPT.
(3) Petunjuk teknis pengambilan Contoh Barang sesuai
Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Peraturan Direktur Jenderal ini.
Pasal 6
(1) Pejabat Bea dan Cukai sebagaimana dimaksud dalam
Pasal

5

ayat

(1)

atau

pihak

lain

yang

ditunjuk

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) melakukan
pengambilan Contoh Barang dengan memperhatikan:
a. keselamatan dan kesehatan kerja (K3); dan
b. keterwakilan barang secara menyeluruh.
(2) Dalam rangka keselamatan dan kesehatan kerja (K3),
Pejabat Bea dan Cukai sebagaimana dimaksud dalam
Pasal

5

ayat

(1)

atau

pihak

lain

yang

ditunjuk

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) melakukan
pengambilan Contoh Barang dengan menggunakan:
a. peralatan keselamatan;
b. peralatan pengambilan Contoh Barang; dan
c. wadah untuk menempatkan Contoh Barang,
yang sesuai dengan standar yang diatur dalam Peraturan
Perundang-undangan

di

bidang

keselamatan

dan

kesehatan kerja (K3).
(3) Penyediaan peralatan keselamatan, pengambilan dan
wadah

yang

diperlukan

dalam

pengambilan

Contoh

Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikuti
ketentuan peraturan mengenai pengadaan barang.
Pasal 7
(1) Terhadap Contoh Barang yang diajukan, Pejabat Bea dan
Cukai di BPIB melakukan:
a. pengujian laboratoris dan identifikasi barang terhadap
Contoh Barang yang diajukan atau dikirim oleh Kantor

Pusat, Instansi Vertikal atau UPT; atau
b. pengujian laboratoris terhadap Contoh Barang yang
diajukan oleh Pengguna Jasa.
(2) Permohonan pengujian laboratoris dan identifikasi barang
sebagaimana

dimaksud

pada

ayat

(1)

huruf

a

disampaikan kepada BPIB secara elektronik.
(3) Dalam

hal

laboratoris

penyampaian
dan

permohonan

identifikasi

barang

pengujian
sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf a tidak dapat dilakukan
secara elektronik, permohonan disampaikan melalui:
a. Pejabat Bea dan Cukai;
b. PT. Pos Indonesia; atau
c. Perusahaan Jasa Pengiriman Barang.
(4) Contoh Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a disampaikan melalui:
a. Pejabat Bea dan Cukai;
b. PT. Pos Indonesia; atau
c. Perusahaan Jasa Pengiriman Barang;
(5) Permohonan dan Contoh Barang yang diajukan oleh
Pengguna Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b disampaikan secara langsung oleh Pengguna
Jasa.
(6) Dalam hal metode pengujian tersedia, alat/instrumen
dalam

keadaan

baik/standby,

dan

bahan/pereaksi

tersedia, Pejabat Bea dan Cukai di BPIB melakukan
pengujian dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari
kerja per Contoh Barang sejak surat permohonan dan
Contoh Barang telah diterima secara lengkap.
(7) Dalam hal pengujian sebagaimana di maksud pada
ayat

(5)

memerlukan

keterangan

tambahan

atau

tambahan Contoh Barang, Pejabat Bea dan Cukai di BPIB
memberitahukan secara elektronik dan hardcopy kepada
Pejabat Bea dan Cukai pada kantor yang bersangkutan
atau Pengguna Jasa tentang kekurangan tersebut paling
lama 2 (dua) hari kerja sejak Contoh Barang diterima.

Pasal 8
Permohonan pengujian laboratoris dan identifikasi Contoh
Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf
a, diajukan atau dikirim secara selektif berdasarkan prinsipprinsip manajemen risiko, meliputi:
a. perbedaan pembebanan tarif bea masuk, bea keluar dan
cukai;
b. barang yang termasuk sebagai barang larangan dan/atau
pembatasan; dan
c. barang-barang untuk keperluan lain yang dianggap perlu.
Pasal 9
(1) Pejabat

Bea

laboratoris

dan
dan

Cukai

melaksanakan

identifikasi

barang

pengujian

sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a berdasarkan
Mekanisme

Layanan

Pengujian

Laboratoris

dan

Identifikasi Barangsesuai Lampiran IV yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal
ini.
(2) Pejabat

Bea

dan

Cukai

melaksanakan

pengujian

laboratoris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1)
huruf b sesuai Mekanisme Layanan Pengujian Laboratoris
Barang sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran V yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Direktur Jenderal ini.
Pasal 10
(1) Hasil pengujian laboratoris dan identifikasi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a dituangkan
dalam:
a. SHPIB sesuai contoh format sebagaimana ditetapkan
dalam Lampiran VI; atau
b. LHPIB sesuai contoh format sebagaimana ditetapkan
dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

(2) Hasil pengujian laboratoris sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 7 ayat (1) huruf b dituangkan dalam SHA sesuai
contoh format sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran
VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari

Peraturan Direktur Jenderal ini.
(3) Penyampaian SHPIB dan SHA dilakukan melalui:
a. Pejabat Bea Cukai;
b. PT. Pos Indonesia;
c. Perusahaan Jasa Pengiriman Barang; atau
d. Media elektronik.
(4) Penyampaian SHPIB dan SHA dilakukan secara elektronik
dan melalui:
a. Pejabat Bea Cukai;
b. PT. Pos Indonesia; atau
c. Perusahaan Jasa Pengiriman Barang.
Pasal 11
(1) Pengguna Jasa yang mengajukan permohonan pengujian
laboratoris
ketentuan

dikenakan
peraturan

PNBP

dengan

tarif

perundang-undangan

sesuai

mengenai

PNBP.
(2) Besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dikenakan
yang

berdasarkan

digunakan

sebagaimana

parameter

dalam

ditetapkan

instrumen/metode

pengujian

dalam

laboratoris

Lampiran

IX

yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Direktur Jenderal ini.
Pasal 12
(1) Dalam

hal

diperlukan,

BPIB

dapat

mengajukan

permohonan pengujian kepada BPIB lain di Lingkungan
Direktorat

Jenderal

Bea

dan

Cukai

atau

dapat

mensubkontrakkan kepada laboratorium lain.
(2) Mekanisme pengujian antar BPIB dilaksanakan sesuai
dengan

ketentuan

sebagaimana

ditetapkan

dalam

Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Peraturan Direktur Jenderal ini.
(3) Mekanisme subkontrak pengujian ke laboratorium lain
dilaksanakan

sesuai

dengan

ketentuan

sebagaimana

ditetapkan dalam Lampiran XI yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

(4) Pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya
dilakukan terhadap permohonan yang diajukan oleh
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang meliputi Kantor
Pusat, Instansi Vertikal dan UPT.
Pasal 13
(1) Untuk memudahkan pelaksanaan tugas BPIB, dapat
dibentuk

Laboratorium

Mini

Balai

Pengujian

dan

laboratoris

dan

Identifikasi Barang.
(2) Tata

cara

pelaksanaan

pengujian

identifikasi barang di Laboratorium Mini dilaksanakan
sesuai

ketentuan

mengenai

pelaksanaan

pengujian

laboratoris dan identifikasi barang di Laboratorium Mini.

Pasal 14
Pada saat Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku,
Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER25/BC/2013

tentang

Petunjuk

Pelaksanaan

Pengujian

Laboratoris dan Identifikasi Barang di Balai Pengujian dan
Identifikasi Barang, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15
Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku sejak tanggal
ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 14 Juni 2016
DIREKTUR JENDERALBEA DAN CUKAI,
-ttdHERU PAMBUDI

LAMPIRAN I
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
NOMOR PER-22/BC/2016
TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGAMBILAN CONTOH BARANG DAN
PELAKSANAAN PENGUJIAN LABORATORIS SERTA IDENTIFIKASI BARANG
DI BALAI PENGUJIAN DAN IDENTIFIKASI BARANG

FORMAT SURAT PERMOHONAN PENGUJIAN LABORATORIS DAN IDENTIFIKASI
CONTOH BARANG

KOP SURAT

SURAT PERMOHONAN PENGUJIAN LABORATORIS DAN IDENTIFIKASI CONTOH BARANG
No: S-........(1)...........
Yth.
Kepala Balai PIB........(2)......./
Laboratorium Mini BPIB…(2.1)....
Jl.............(3).........................
di......(4).......
Sehubungan dengan keperluan pengujian laboratoris dan identifikasi barang di
Balai Pengujian dan Identifikasi Barang, dengan ini kami ajukan Contoh Barang
dimaksud dengan data sebagai berikut:
Dokumen
No/ tanggal
Pengguna jasa
NPWP
I.

PIB/PEB/………(5).……..
……………(6).……………..
Importir/ eksportir/ ……(7)….
……………(8).……………..

Identitas Contoh Barang
No
(9)

II.

:
:
:
:

Nama
(diberitahukan)
(10)

HS
(diberitahukan)
(11)

Jumlah/Jenis
Kemasan
(12)

N/A
(13)

Bentuk/Warna/
Bau
(14)

Alasan Pengujian yang Diinginkan.........(15).......

III. Data Pengujian yang Diinginkan............(16).......
IV. Fotokopi dokumen pabean atau dokumen pelengkap pabean atau data teknis lainnya
yang dilampirkan:
-

...........................(17)................................

-

.................................................................

-

.................................................................

-

Catatan: ............................(18)..................
…(19)…,...…………………………
Kepala Kantor
atau
Pejabat Bea dan Cukai
……………(20)……………..
NIP. .........(21).................

PETUNJUK PENYUSUNAN
SURAT PERMOHONAN PENGUJIAN LABORATORIS DAN IDENTIFIKASI
CONTOH BARANG
(1) Nomor surat permohonan pengujian laboratoris dan identifikasi contoh barang dari
kantor pemohon.
(2) Kepala Balai Pengujian dan Identifikasi Barang yang dituju.
(2.1) Laboratorium Mini yang dituju.
(3) Alamat kantor Balai Pengujian dan Identifikasi Barang yang dituju.
(4) Nama kota tempat Balai Pengujian dan Identifikasi Barang yang dituju.
(5) Nama jenis dokumen.
(6) Nomor dan tanggal pengajuan dokumen.
(7) Nama pengguna jasa / perusahaan.
(8) Nomor Pokok Wajib Pajak pengguna jasa.
(9) Nomor urut contoh barang yang diajukan.
(10) Nama contoh barang yang diajukan sesuai yang diberitahukan.
(11) Kode HS contoh barang yang diajukan sesuai yang diberitahukan.
(12) Jumlah dan jenis kemasan contoh barang yang diajukan.
(13) Negara asal barang.
(14) Bentuk, warna dan bau contoh barang yang diajukan.
(15) Alasan pengujian yang diinginkan pemohon.
(16) Data pengujian yang diinginkan pemohon.
(17) Fotokopi dokumen pabean atau dokumen pelengkap pabean atau data teknis lainnya
yang dilampirkan oleh pemohon.
(18) Catatan tambahan atau informasi tambahan.
(19) Kota dan tanggal surat permohonan pengujian laboratoris dan identifikasi contoh barang
dibuat.
(20) Nama lengkap Kepala Kantor atau Pejabat Bea dan Cukai yang mengajukan
permohonan.
(21) Nomor Induk Pegawai Kepala Kantor atau Pejabat Bea dan Cukai yang mengajukan
permohonan.

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,
-ttdHERU PAMBUDI

LAMPIRAN II
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
NOMOR PER-22/BC/2016
TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGAMBILAN CONTOH BARANG DAN
PELAKSANAAN PENGUJIAN LABORATORIS SERTA IDENTIFIKASI BARANG
DI BALAI PENGUJIAN DAN IDENTIFIKASI BARANG

FORMAT SURAT PERMOHONAN PENGUJIAN LABORATORIS

DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
BALAI PENGUJIAN DAN IDENTIFIKASI BARANG
SURAT PERMOHONAN PENGUJIAN LABORATORIS
Nomor : …(1)....
Nama Pemohon
Alamat

: ………………(2)…………………………………………..
: ………………(3)…………………………………………..
………………...…………………………………………..
: ………………(4)…………………………………………..
: ..................(5)...................................................
: ………………(6)…………………………………………..
: ………………(7)…………………………………………..

No. Telp./Fax
Alamat e-mail
Jenis Contoh
Jumlah Contoh
No
(8)

Nama Contoh
(9)

Instrumen/Metode Uji
(10)

Tarif PNBP*
(11)

(12)

Total
Catatan: .....(13).....
Diterima Oleh
(15)
………..(17)………
NIP. ....(19).........

…..(14).…,…………………
Pemohon,
(16)
……………(18)……………..

Lembar 1 untuk Proses pengujian
Lembar 2 untuk Arsip
Lembar 3 untuk Pemohon
Ket: Apabila Sertifikat Hasil Analisa (SHA) tidak diambil dalam jangka waktu 1 (satu) bulan,
maka sudah tidak menjadi tanggung jawab kami
*Diisi oleh petugas

PETUNJUK PENGISIAN
SURAT PERMOHONAN PENGUJIAN LABORATORIS

(1) Nomor surat permohonan pengujian laboratoris contoh barang dari Balai Pengujian dan
Identifikasi Barang yang menerima contoh uji barang.
(2) Nama pemohon yang mengajukan permohonan pengujian laboratoris.
(3) Alamat pemohon yang mengajukan permohonan pengujian laboratoris.
(4) Nomor telepon dan/atau nomor fax pemohon yang mengajukan permohonan pengujian
laboratoris.
(5) Alamat e-mail (surat elektronik) pemohon yang mengajukan permohonan pengujian
laboratoris.
(6) Jenis contoh barang yang diajukan oleh pemohon untuk dilakukan pengujian
laboratoris.
(7) Jumlah contoh barang yang diajukan oleh pemohon untuk dilakukan pengujian
laboratoris.
(8) Nomor urut contoh barang yang diajukan.
(9) Nama contoh barang yang diajukan.
(10) Instrumen dan metode uji yang diinginkan oleh pemohon.
(11) Tarif PNBP pengujian, kolom ini diisi oleh petugas Balai Pengujian dan Identifikasi
Barang.
(12) Total atau jumlah biaya pengujian yang diajukan pemohon. Kolom ini diisi oleh petugas
Balai Pengujian dan Identifikasi Barang.
(13) Catatan tambahan atau informasi tambahan.
(14) Kota dan tanggal surat permohonan pengujian laboratoris contoh barang dibuat.
(15) Tanda tangan pegawai Balai Pengujian dan Identifikasi Barang yang menerima surat
permohonan pengujian laboratoris.
(16) Tanda tangan pemohon pengujian laboratoris.
(17) Nama lengkap pegawai Balai Pengujian dan Identifikasi Barang yang menerima surat
permohonan pengujian laboratoris.
(18) Nama lengkap pemohon pengujian laboratoris.
(19) Nomor Induk Pegawai Balai Pengujian dan Identifikasi Barang yang menerima surat
permohonan pengujian laboratoris.

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,
-ttdHERU PAMBUDI

LAMPIRAN III
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
NOMOR PER-22/BC/2016
TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGAMBILAN CONTOH BARANG DAN
PELAKSANAAN PENGUJIAN LABORATORIS SERTA IDENTIFIKASI BARANG
DI BALAI PENGUJIAN DAN IDENTIFIKASI BARANG

PETUNJUK TEKNIS PENGAMBILAN CONTOH BARANG

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang
Petunjuk teknis pengambilan contoh barang untuk pengujian laboratoris dan identifikasi
barang akan lebih menjamin kepastian hukum, tertib administrasi dan peningkatan
pelayanan publik serta untuk memberikan pedoman dipandang perlu mengatur lebih lanjut
mengenai petunjuk teknis pengambilan, pengajuan atau pengiriman contoh barang dan
pengujian laboratoris dan identifikasi barang
Menindaklanjuti Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2006, Undang-Undang
Nomor 11 tahun 1995 tentang Cukai, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 39 tahun 2007 dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 449/KMK.01/2001 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengujian dan Identifikasi Barang sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 176/PMK.01/2012.
Untuk meningkatkan tertib administrasi dan pelayanan publik serta untuk memberikan
pedoman mengenai petunjuk teknis pengambilan, pengajuan atau pengiriman contoh
barang, Balai Pengujian dan Identifikasi Barang perlu menyesuaikan dan menyempurnakan
ketentuan petunjuk teknis pengambilan contoh barang untuk pengujian laboratoris dan
identifikasi barang.
B. Maksud dan Tujuan
1. Maksud
Pedoman Pelaksanaan Teknis Pengambilan Contoh Barang Untuk Pengujian
Laboratoris dan Identifikasi Barang dimaksudkan sebagai acuan pembuatan dan
pengelolaan teknis pengambilan, pengajuan atau pengiriman contoh barang dan
pengujian laboratoris dan identifikasi barang
2. Tujuan
Pedoman Pelaksanaan Teknis Pengambilan Contoh Barang Untuk Pengujian
Laboratoris dan Identifikasi Barang bertujuan menjamin kepastian hukum, tertib
administrasi dan peningkatan pelayanan publik serta untuk memberikan pedoman
mengenai petunjuk teknis pengambilan, pengajuan atau pengiriman contoh barang dan
pengujian laboratoris dan identifikasi barang
C. Sasaran
Sasaran penetapan Petunjuk Pelaksanaan Teknis Pengambilan Contoh Barang Untuk
Pengujian Laboratoris dan Identifikasi Barang adalah :
1. Tercapainya kesamaan pengertian, bahasa, dan penafsiran penyelenggaraan
petunjuk pelaksanaan teknis pengambilan contoh barang untuk pengujian laboratoris
dan identifikasi barang;
2. Terwujudnya keterpaduan pengelolaan pelaksanaan teknis pengambilan contoh
barang untuk pengujian laboratoris dan identifikasi barang dengan unsur lainnya
dalam lingkup administrasi administrasi umum;
3. Kelancaran pemeriksaan fisik barang impor atau ekspor;
4. Tercapainya efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pelaksanaan teknis
pengambilan contoh barang untuk pengujian laboratoris dan identifikasi barang;

5. Berkurangnya tumpang tindih dan salah tafsir penyelenggaraan pelaksanaan teknis
pengambilan contoh barang untuk pengujian laboratoris dan identifikasi barang.

D. Ruang Lingkup
Ruang lingkup Pedoman Petunjuk Pelaksanaan Teknis Pengambilan Contoh Barang
Untuk Pengujian Laboratoris dan Identifikasi Barang meliputi pengaturan hal-hal yang perlu
diperhatikan dalam pengambilan contoh barang, petunjuk teknis pengambilan contoh
barang, dan peralatan yang diperlukan dalam pengambilan contoh barang.
E. Pengertian Umum
Pengertian umum dalam petunjuk pelaksanaan ini meliputi berikut.
1. Karakteristik tertentu adalah barang yang karena jumlahnya sangat terbatas (barang
kiriman, barang untuk keperluan penelitian dan lain-lain) dan atau karena sifatnya
(mudah menguap, peka cahaya, peka suhu dan sebagainya)
2. Contoh Barang dalam bentuk gas adalah barang dalam bentuk gas, termasuk gas yang
dicairkan (liquefied gas), dikemas dalam tabung bertekanan, isotank atau kemasan
lainnya.
3. Contoh Barang dalam bentuk cairan dan semi padat adalah barang dalam bentuk cair,
larutan, dispersi (termasuk emulsi dan suspensi), pasta dan bentuk semi padat lainnya,
dalam bentuk curah maupun dalam kemasan seperti drum, botol kaca, botol plastik dan
kemasan lainnya.
4. Contoh Barang dalam bentuk padatan adalah barang dalam bentuk bubuk (halus
maupun kasar), serpihan, butiran, bongkahan, lembaran, lempengan, batangan dan
bentuk padatan lainnya, dalam bentuk curah maupun dalam kemasan seperti drum,
karung, kantong, dan kemasan lainnya.
5. Contoh Barang dalam bentuk lainnya adalah barang jadi yang telah diolah dan siap
pakai, seperti sepatu, pakaian, dan lainnya.
6. Piktogram bahaya (Hazard Pictogram) adalah bagian dari Sistem Harmonisasi Global
Klasifikasi dan Pelabelan Bahan Kimia (Globally Harmonized System of Classification
and Labelling of Chemicals, GHS). Piktogram bahaya terdiri dari dua seri, satu seri
untuk pelabelan kemasan dan peringatan bahaya ditempat kerja dan yang kedua
digunakan untuk pelabelan selama pengangkutan.
7. Kelas penyimpanan adalah cara penyimpanan suatu bahan atau produk berdasarkan
sifat bahayanya.
8. Pernyataan berbahaya (Hazard Statements) adalah gambaran yang menunjukkan sifat
psikokimia serta sifat dan tingkat risiko dari suatu bahan dan/atau produk, dinyatakan
dengan simbol H.
9. Pernyataan pencegahan (Precautionary Statements) adalah informasi yang
menunjukkan bagaimana suatu bahan dan/atau produk harus ditangani untuk
meminimalkan risiko terhadap pengguna, dinyatakan dengan simbol P.
10. Lot adalah jumlah keseluruhan barang (populasi)
11. Contoh primer (primary sample) adalah contoh yang diambil dari lot.
12. Contoh campuran (composite sample) adalah kumpulan dari contoh-contoh yang
diambil dari contoh primer.
13. Contoh Sekunder (secondary sample) adalah contoh yang diambil dari contoh
campuran.
14. Contoh laboratorium adalah contoh yang dikirim ke laboratorium yang merupakan
bagian dari contoh yang mewakili lot.
15. Kemasan karton/peti adalah wadah yang mengemas beberapa kemasan kecil.
16. Kemasan kecil adalah wadah yang mengemas produk langsung.
17. Bentuk curah adalah padatan yang berbentuk serbuk atau butiran.
18. Bentuk terkemas adalah padatan maupun cairan yang terkemas dalam kemasan kecil.
Untuk lebih jelas dapat dilihat pada gambar 1.

Lot

Contoh
primer

Contoh Campuran

Contoh Sekunder

Contoh Laboratorium

Gambar 1 Bagan proses pengambilan contoh

BAB II
HAL-HAL YANG PERLU DIPERHATIKAN
DALAM PENGAMBILAN CONTOH BARANG

A. HAL-HAL YANG PERLU DIPERHATIKAN DALAM PENGAMBILAN CONTOH BARANG
1. Sebelum Melakukan Pengambilan Contoh Barang
a. Teliti dokumen pelengkap pabean (packing list, dll) dan instruksi pemeriksaan.
b. Baca dan pelajari label dan/atau tanda yang ada pada barang dan/atau kemasan
barang serta keterangan pada lembaran data keselamatan bahan (Material Safety
Data Sheet/MSDS) atau brosur produk (product info leaflet).
c. Pahami karakteristik barang dengan baik, terutama untuk barang yang beresiko
tinggi (bersifat radioaktif, beracun, mudah meledak, mudah terbakar, sensitif
terhadap panas, getaran dan/atau gesekan).
d. Siapkan peralatan keselamatan, pengambilan dan wadah yang diperlukan sesuai
dengan karakteristik Contoh Barang.
e. Meminta pemilik barang atau kuasanya menyiapkan barang untuk diperiksa.
f. Pastikan kesesuaian antara dokumen pelengkap pabean/instruksi pemeriksaan
dengan barang yang akan diambil contohnya.
2.

Saat Melakukan Pengambilan Contoh Barang
a. Gunakan peralatan keselamatan.
b. Dilarang makan, minum dan merokok selama proses pengambilan Contoh Barang.
c. Pastikan tempat pengambilan Contoh Barang dan sekitarnya aman dari
kemungkinan terjadinya kontaminasi atau interaksi berbahaya seperti kemungkinan
dapat meledak atau kebakaran.
d. Gunakan alat pengambilan Contoh Barang sesuai dengan karakteristik Contoh
Barang.
e. Hindari terjadinya kontaminasi dan kerusakan pada saat membuka kemasan
barang.
f. Letakkan barang di tempat yang aman, kering, dengan ventilasi udara yang baik,
jauh dari sumber api dan suhu ekstrim atau sesuai dengan kondisi yang
dipersyaratkan pada lembaran data keselamatan bahan (Material Safety Data
Sheet/MSDS).
g. Masukkan Contoh Barang dalam wadah yang sesuai dengan karakteristiknya.
h. Beri label identitas pada wadah Contoh Barang yang mencakup Nama Contoh
Barang, hari/tanggal pengambilan, tempat pengambilan, kondisi cuaca dan
informasi tambahan lain bila perlu.
Contoh Label:
Kementerian Keuangan Republik Indonesia
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
Nama Contoh Barang : ……………………………..
Nomor Wadah
: ………… dari ….. wadah
Diambil Oleh
: …………. Tgl : …………..
Keterangan lain
:
- Kondisi Cuaca Pengambilan Contoh Barang
: ……………….
- Lain- lain
: ……………….

i.
j.

Beri tanda pengaman pada wadah contoh barang.
Segera lakukan tindakan pertolongan pertama dan hubungi dokter apabila terjadi
paparan atau kecelakaan dalam pengambilan Contoh Barang.

3.

Setelah Melakukan Pengambilan Contoh Barang
a. Tuangkan hasil pemeriksaan dalam lembar instruksi pemeriksaan yang berisi
tentang waktu dan lokasi pemeriksaan, informasi terkait dengan barang yang
diambil contohnya seperti identitas Contoh Barang, jumlah, bentuk, warna, bau,
dimensi atau ukuran, wadah Contoh Barang dan informasi lainnya.
b. Petugas pengambil Contoh Barang membuat Berita Acara Pengambilan Contoh
Barang sebagaimana contoh.
c. Dalam hal pengambilan Contoh Barang dilakukan oleh instansi teknis lain, maka
petugas di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai mendampingi dan
membuat Berita Acara Pengambilan Contoh Barang.
d. Rapikan dan bersihkan peralatan serta tempat pengambilan Contoh Barang.
e. Cuci tangan dan bagian tubuh yang terkena Contoh Barang dengan segera sampai
bersih.
f. Simpan Contoh Barang ditempat yang sesuai dengan yang dipersyaratkan.

Contoh berita acara pengambilan barang :

BERITA ACARA PENGAMBILAN CONTOH BARANG
NOMOR: BA-PCB……./…./…..20…
………. ……… bulan
tanggal …………… Tahun…………… kami yang bertanda tangan

Pada hari ini
dibawah ini :
1. Nama/NIP
: ..........................................
Pangkat/Gol.
: ..........................................
Jabatan
: ..........................................
2. Nama/NIP
: ..........................................
Pangkat/Gol.
: ..........................................
Jabatan
: ..........................................
Masing-masing
petugas…………………………...
(Kantor
Vertikal/UPT/Instansi Teknis lainnya), dengan disaksikan oleh :
1. Nama
Perusahaan
Jabatan
2. Nama
Perusahaan
Jabatan

:
:
:
:
:
:

Pusat/Instansi

(Importir/eksportir/kuasanya*)

(Importir/eksportir/kuasanya*)

Berdasarkan instruksi pemeriksaaan nomor : …………. atas PIB/PEB/dokumen …….
nomor …………….telah melakukan pengambilan Contoh Barang yang ditimbun di
…………
………. berupa :
a. …………………………………………………………………………………..
b. …………………………………………………………………………………..
c. …………………………………………………………………………………..
Yang selanjutnya dikemas dalam …………………….(jumlah dan jenis kemasan).
Demikian berita acara pengambilan Contoh Barang ini dibuat dengan sebenar-benarnya
dengan mengingat sumpah jabatan.
Yang menyaksikan

Yang mengambil Contoh Barang

1.

……………………..

1.

2.

……………………..

2.

…………………………..
NIP................................
…………………………..
NIP.................................

BAB III
PETUNJUK TEKNIS PENGAMBILAN CONTOH BARANG PADATAN

A. PETUNJUK TEKNIS PENGAMBILAN CONTOH BARANG DALAM BENTUK PADATAN
1. Definisi
Petunjuk pengambilan contoh padatan adalah petunjuk yang harus digunakan untuk
pengambilan contoh padatan, dengan tujuan untuk mendapatkan contoh yang mewakili
barang baik yang berbentuk curah maupun terkemas.
2. Acuan
SNI 19-0428-1989, Petunjuk teknis pengambilan contoh padatan.
3. Hal-hal khusus yang harus diperhatikan:
3.1. Mengetahui titik pengambilan contoh (sampling point) yang akan di ambil sesuai
dengan syarat yang berlaku.
3.2. Memperhatikan homogenitas Contoh Barang yang akan diambil, seperti:
3.2.1. Barang dalam satu kemasan dengan ukuran partikel atau butiran yang
tidak seragam;atau
3.2.2. Barang dalam satu kemasan yang berupa butiran-butiran dengan warna
berbeda-beda.
3.3. Memastikan keterwakilan barang secara menyeluruh dengan cara melakukan
pengambilan Contoh Barang dari beberapa titik berbeda atau beberapa kemasan
yang dipilih secara acak.
3.4. Informasi mengenai barang yang diambil contohnya harus disampaikan dengan
lengkap dan jelas, seperti bentuk, kemasan serta informasi lainnya, misalnya
Contoh Barang berupa potongan logam, pecahan keramik, potongan benang, atau
Contoh Barang tidak utuh lainnya. Hal ini perlu diperhatikan untuk menghindari
terjadinya ketidaksesuaian dalam pengujian dan identifikasi Contoh Barang
tersebut.
3.5. Mengambil Contoh Barang:
3.5.1. Kurang lebih 250 gram sampai 500 gram untuk Contoh Barang padatan
dalam bentuk bubuk, serpihan, butiran, bongkahan, dan padatan sejenis
lainnya;
3.5.2. Kurang lebih 400 cm2 sampai 900 cm2 untuk Contoh Barang padatan
dalam bentuk lembaran, lempengan, dan padatan sejenis lainnya;
3.5.3. Kurang lebih 30 cm untuk Contoh Barang padatan dalam bentuk batangan
dan padatan sejenis lainnya. Khusus untuk Contoh Barang berupa kawat,
jumlah yang diambil kurang lebih 3 m.
3.5.4. Dalam hal contoh barang memiliki karakteristik tertentu, jumlah contoh
barang dapat disesuaikan dengan kebutuhan pengujian.
4. Tata cara pengambilan Contoh Barang dalam bentuk padatan.
Pengambilan contoh barang, dilaksanakan dengan alat yang bersih dan kering,
dilaksanakan di tempat yang terlindung dari hal-hal yang dapat mempengaruhi contoh
barang.
4.1. Pengambilan contoh barang curah
4.1.1. Dalam alat pengangkut
Contoh barang diambil pada waktu barang yang sedang bergerak melalui
saluran yang mengangkut barang dari alat transportasi ke gudang atau
sebaliknya. Contoh diambil beberapa kali yang masing-masing bobotnya
kira-kira sama pada periode waktu yang sama.
4.1.2. Dalam tumpukan atau gudang

Contoh diambil berdasarkan jumlah lot dan sesuai dengan jenis uji yang
akan dilakukan. Contoh barang diambil dibeberapa tempat (sampling
point) dari seluruh lapisan secara acak dengan masing-masing bobotnya
kira-kira sama.
4.2. Pengambilan Contoh Barang terkemas (misalnya dalam drum, karung,
kantong,botol, dan sejenisnya)
4.2.1. Dalam alat pengangkut
Contoh diambil pada waktu barang sedang bergerak melalui saluran yang
mengangkut barang dari alat transportasi ke gudang atau sebaliknya.
Contoh diambil beberapa kemasan pada periode waktu yang sama.
4.2.2. Dalam Tumpukan atau gudang
a. Dalam karung atau kemasan karton/peti
Contoh-contoh primer diambil dari beberapa karung/karton/peti,
tergantung kepada banyaknya karung/karton/peti. Apabila jumlah lot
lebih dari 1000 kemasan maka diambil dari akar dua jumlah karung/peti
dengan maksimum 30 karung/peti, yang diambil secara acak dengan
menggunakan tabel 1.
Apabila jumlah kemasan kurang dari 1000, maka pengambilan contoh
menggunakan tabel 2.

Tabel 1
Daftar Nomor Acak
Line
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.

(1)
78994
04909
46582
29242
68104
17158
50711
35449
75622
01020
08337
76829
89708
89836
25903
71345
61454
80376
45144
12191
62936
31588
20787
45603
31606
10452
37016
66725
07380
71621
03466
12692
52192
56691
74952
18752
61961
49197
19436
39143
82244
55847
94095
11751
69902
21850
75850
29648
82740
36842

(2)
36244
58485
73570
89792
81339
02182
94789
52409
82729
55151
89989
47229
30641
55817
61370
03422
92263
08909
54373
85527
59120
96798
96048
00745
64782
33074
64633
97865
74438
57688
13263
32931
30941
72529
43042
43693
04944
63948
87291
64803
67549
65155
95970
69469
08995
25352
46992
22086
28443
42092

(3)
32673
70636
33004
88694
97090
82504
07171
75095
76916
36132
24260
19706
21267
56747
66081
01015
14547
30470
05505
58852
73957
43668
84726
84635
34027
76718
67301
25409
82120
58256
23917
97387
44998
66063
58869
32867
43111
78947
71884
14606
76491
42878
98726
25521
27821
25556
25165
42581
42734
52075

(4)
25475
93930
61795
60285
20601
19880
02103
77720
72657
51971
08618
30094
56501
75195
54076
68025
08473
40200
90074
51175
35969
12011
17512
43079
56734
99556
50949
37498
17890
47702
20417
32822
17833
73570
15677
53017
28325
60207
74859
13543
09761
23708
25991
44097
11758
92161
55906
85677
25518
83926

(5)
84953
34880
86477
07190
78940
93747
99057
39729
58992
32155
66798
69430
95182
06818
67442
19703
34124
46448
24783
11534
21598
01714
39450
52724
09365
16026
91298
00816
40963
74724
11315
53775
94563
86860
78598
22661
82319
70667
76501
09621
74494
97999
37584
07511
46989
23592
62339
20251
82827
42875

(6)
61792
73059
46736
07795
20223
80910
98775
03205
32756
60935
25339
92399
72442
80343
52964
77313
10740
61740
86299
87215
47287
77255
43618
14262
20009
00013
74963
99262
55757
89419
52305
91674
23062
68125
43520
39610
65589
39843
93456
68301
91307
40131
56966
8996
61920
43294
33958
39641
35325
71500

(7)
50243
16825
60460
27011
22803
78260
37997
09313
01154
64867
52860
93749
21445
47403
23323
14555
40039
11534
60900
14876
39394
55079
30629
05750
93559
78411
73631
14471
13492
03025
33072
76549
95725
40436
97521
63796
96046
60607
95714
69817
61222
92060
68623
30122
32121
10479
91717
65786
93269
69216

(8)
63423
80257
70345
85941
96070
25136
18325
43545
34090
35424
57375
22081
17276
47403
02718
83425
05620
92121
15155
85584
08778
14690
24356
89373
73384
95107
57897
10232
68294
63519
07723
37635
38463
31303
83248
02622
98498
15328
92518
52140
66592
90390
83454
67542
23165
37879
15756
30689
32911
01350

Tabel 2
Jumlah contoh yang harus diambil
Jumlah Contoh per Jumlah lot
Jumlah contoh yang diambil
Karung/peti
Karung/peti
s/d 10
Semua contoh
11-25
5
26-50
7
51-100
10
>100
Akar pangkat dua dari jumlah contoh
b. Dalam Kemasan kecil
Pengambilan contoh barang yang dikemas dalam bentuk kemasan
kecil/eceran seperti botol, kantong atau kemasan sejenis, jumlah
Contoh Barang yang diambil menggunakan tabel 3 dan 4.
Tabel 3
Jumlah kemasan kecil yang harus diambil dari jumlah yang ada
Jumlah kemasan kecil

Jumlah kemasan kecil untuk contoh

10.000
20.000
40.000
60.000
>100.000

200
250
300
350
400

Tabel 4
Jumlah kemasan kecil yang diambil untuk setiap karton
Maksimum jumlah kemasan kecil yang
Jumlah kemasan kecil dalam karton
diambil dari masing-masing karton
>24
16
12 -24
10
<12
Semua kemasan kecil dalam karton
Penentuan jumlah karton yang dibuka dengan rumus x / y (x dibagi y), dimana:
X adalah angka dari tabel 3
Y adalah angka dari tabel 4
Pemilihan karton yang harus dibuka dilakukan secara acak dengan menggunakan tabel
1.
5. Pemilihan metode untuk pengambilan Contoh Barang dalam bentuk padatan harus
disesuaikan dengan jenis Contoh Barang yang akan diambil dan merujuk pada
metode standar yang telah disepakati baik secara nasional maupun internasional.
6. Penanganan dan penyajian contoh
Untuk keperluan pengujian di laboratorium, penanganan dan penyajian contoh yang
telah diambil adalah sebagai berikut:
6.1. Contoh tidak dalam kemasan.
- Timbunan contoh diratakan dan dibagi empat dengan “kayu pembagi” dicampur
dan diaduk hingga rata.
- Timbunan baru diratakan lagi dan dibagi lagi menjadi empat bagian seperti
pertama kali, diambil lagi dari dua sudut yang berlawanan, demikian seterusnya
hingga diperoleh bobot contoh yang diperlukan untuk diperiksa di laboratorium.

Timbunan Contoh secukupnya

Diratakan

Pembagian dengan kayu segi empat
-

Contoh tersebut dimasukkan ke dalam wadah yang bersih dan kering, yang tidak
akan menyebabkan perubahan kepada contoh, lalu ditutup dengan rapi dan
diberi tanda pengaman.
- Contoh dikemas sedemikian rupa sehingga terlindung selama pngangkutan serta
diberi label yang mencantumkan tanggal pengambilan contoh dan keterangan
lain sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
6.2. Contoh dalam kemasan
- Masing-masing kemasan kecil yang diambil sebagai contoh laboratorium
disatukan sehingga diperoleh 2 karton/peti sesuai dengan bentuk kemasan
aslinya.
- Contoh laboratorium dikemas sedemikian rupa sehingga terlindung selama
dalam pengangkutan dan penyimpanan dan diberi label seperti tersebut diatas.
6.3. Catatan
a. Untuk pengambilan contoh yang mempunyai peraturan khusus (pestisida dan
lain-lain) harus mengikuti ketentuan yang berlaku.
b. Pengambilan contoh harus dilakukan oleh badan hukum yang berwenang.

BAB IV
PETUNJUK TEKNIS PENGAMBILAN CONTOH BARANG DALAM BENTUK CAIRAN
DAN SEMI PADAT
A. PETUNJUK TEKNIS PENGAMBILAN CONTOH BARANG DALAM BENTUK CAIRAN DAN
SEMI PADAT
1. Definisi
Petunjuk teknis pengambilan contoh cairan dan semi padat adalah petunjuk yang harus
digunakan untuk pengambilan contoh cairan dan semi padat, dengan tujuan untuk
mendapatkan contoh yang mewakili barang baik yang berbentuk curah maupun
terkemas.
2. Acuan
SNI 0429-1989-A, Petunjuk pengambilan contoh cairan dan semi padat
3. Hal-hal khusus yang harus diperhatikan:
3.1. Mengetahui titik pengambilan contoh (sampling point) yang akan diambil sesuai
dengan syarat yang berlaku;
3.2. Memperhatikan peralatan pengambilan Contoh Barang dan Wadah Contoh Barang
yang akan digunakan.
3.2.1. Alat pengambilan contoh harus dibuat dari bahan yang tidak mempengaruhi
sifat-sifat kimia dari contoh. Beberapa bahan/barangdengan karakteristik
tertentu memerlukan alat dan wadah khusus, misalnya Hydrofluoric acid (HF)
tidak boleh disimpan dalam botol kaca, karena bahan ini bersifat korosif dan
mampu melarutkan kaca sehingga harus disimpan dalam wadah dari plastik
atau pengambilan Contoh Barang yang bersifat asam kuat tidak boleh
dilakukan dengan menggunakan alat dan atau wadah dari bahan logam yang
tidak tahan korosi;
3.2.2. Alat dan wadah yang digunakan untuk pengambilan contoh barang ha
3.3. Memastikan homogenitas Contoh Barang yang akan diambil dengan cara
pengadukan, seperti :
3.3.1. Barang dalam bentuk dispersi atau emulsi;
3.3.2. Barang yang terdiri dari campuran dua fase (padatan dan cairan).
3.4. Memastikan keterwakilan barang secara menyeluruh dengan cara melakukan
pengambilan Contoh Barang dari beberapa titik berbeda atau beberapa kemasan
yang dipilih secara acak.
3.5. Mengambil Contoh Barang sebanyak :
3.5.1. Kurang lebih 250 mL sampai 1000 mL untuk cairan, khusus untuk Contoh
Barang berupa pelumas atau minyak lainnya dan cairan mengandung etil
alkohol Contoh Barang yang diambil sekurang-kurangnya 1000 mL;
3.5.2. Kurang lebih 250 gram sampai 500 gram untuk barang dalam bentuk semi
padat.
3.5.3. Dalam hal contoh barang memiliki karakteristik tertentu, jumlah contoh barang
dapat disesuaikan dengan kebutuhan pengujian.

4. Tata cara pengambilan Contoh Barang dalam bentuk cairan atau semi padat.
Pengambilan dilaksanakan di tempat yang terlindung dari hal-hal yang dapat
mempengaruhi contoh (debu, hujan, suhu, dan lain-lain).
4.1 Pengambilan contoh barang curah
Contoh barang sebaiknya diambil ketika bahan dialirkan melalui pipa penyalur
kedalam tangki, terutama bila dalam tangki terdapat bahan berbentuk semi padat

(lemak, minyak sawit, dan lain-lain).Bagi cairan yang telah tertampung dalam bak atau
tangki pengembalian contoh dilakukan dengan menggunakan salah satu alat yang
sesuai.
4.1.1 Pengambilan Contoh Barang dari pipa penyalur
Kecepatan aliran cairan dalam pipa harus diatur sedemikian rupa sehingga
dapat menyebabkan gerakan yang mengaduk cairan. Contoh diambil dengan
menggunakan pipa berkeran. Contoh diambil pada selang waktu tertentu yang
ditentukan oleh percobaan, tergantung kepada sifat bahan.
Penampung contoh sedemikian rupa sehingga masing-masing pengambilan
volumenya sama, dan pada akhirnya diperoleh jumlah yang dikehendaki.
Batas ukuran barang yang dapat diwakili oleh satu contoh maksimum 500 ton.
Bila ukuran barang lebih besar dari 500 ton, maka kelebihannya dianggap
barang lain.
4.1.2 Pengambilan Contoh Barang dari isotank / tangki.
4.1.2.1 Bila tangki berbentuk sinder vertikal, berada di darat, atau tangki
kapal, pengambilan contoh dilakukan sebagai berikut:
a. Contoh diambil pada jarak tiap 30 cm dari dasar sampai ke
permukaan cairan. Volume tiap pengambilan harus sama, dan
seluruhnya disatukan jadi satu contoh.
b. Bila isi tangki diketahui homogen, contoh diambil dari lima tempat
ketinggian, satu kali pada jarak sepersepuluh tinggi cairan dari
dasar, tiga kali dari pertengahan tinggi cairan, dan satu kali dari
9/10 tinggi cairan dari dasar; kelima hasil pengembalian yang
sama volumenya masing-masing, dicampur menjadi satu contoh.
4.1.2.2 Bila tangki merupakan tangki mobil, atau tangki slinder horizontal,
pengambilan contoh dilakukan sebagai berikut:
Beberapa bagian contoh diambil dengan perbandingan volume
tertentu seperti dalam tabel 1.
Banyaknya pengambilan bagian contoh dan beberapa perbandingan
volumenya ditentukan oleh beberapa persen tinggi tangki yang terisi
oleh cairan.Bagian-bagian itu dicampur menjadi satu contoh.

Tabel I
Tinggi cairan
terhadap tinggi
tangki (%)

10

Tempat Contoh diambil
(tinggi dari dasar, % terhadap
tinggi tangki)
Lapisan Cairan
Atas
Bawah
Tengah
5

Volume tiap pengambilan
(% dari seluruh volume contoh)

Atas
-

Bawah
-

Tengah
100

20

-

-

10

-

-

100

30

-

20

10

-

60

40

40

-

25

10

-

70

30

50

-

30

10

-

80

20

60

55

35

10

10

80

10

70

65

40

10

10

80

10

80

65

45

10

10

80

10

90

85

50

10

10

80

10

100

95

50

10

10

80

10

4.2 Barang terkemas
Cairan yang dikemas dalam tangki kecil atau drum, atau dalam wadah-wadah kecil
seperti botol, kaleng, dan lain-lain yang kemudian beberapa botol/kaleng dikemas lagi
dalam dus/peti, dan lain-lain.
4.2.1. Untuk cairan yang dikemas dalam drum atau tangki kecil berkapasitas 20200L.
Sesuai dengan sifat dari bahan, bila perlu drum terlebih dahulu digoyanggoyangkan atau di aduk agar homogen.
Contoh dapat diambil misalnya dengan menggunakan tabung pengambil
contoh.
Tergantung kepada jumlah drum, contoh diambil sebagai berikut:
Jumlah drum dalam
Jumlah drum yang diambil
populasi (jumlah keseluruhan)
contohnya
Kurang dari 4 – 100

Semua Drum 20% dari jumlah
drum, minimum 4

Lebih dari 100

10% dari jumlah drum, minimum 20

Pemilihan drum-drum mana yang akan diambil contohnya, ditentukan
dengan cara acak menggunakan daftar Nomor Acak pada tabel II.
Misal barang terdiri dari 50 drum. Semua drum diberi nomor dari
01,02,03…… 50. Berdasarkan petunjuk di atas, contoh harus diambil dari
4 drum, dengan menggunakan Daftar Nomor Acak. Dari tiap drum diambil
cairan yang volumenya sama. Batas ukuran jumlah barang yang bisa
diwakili oleh satu contoh, maks 500 ton. Bila lebih dari 500 ton, maka
kelebihannya dianggap lot lain.

Tabel II
Daftar Nomor Acak
Line
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.

(1)
78994
04909
46582
29242
68104
17158
50711
35449
75622
01020
08337
76829
89708
89836
25903
71345
61454
80376
45144
12191
62936
31588
20787
45603
31606
10452
37016
66725
07380
71621
03466
12692
52192
56691
74952
18752
61961
49197
19436
39143
82244
55847
94095
11751
69902
21850
75850
29648
82740
36842

(2)
36244
58485
73570
89792
81339
02182
94789
52409
82729
55151
89989
47229
30641
55817
61370
03422
92263
08909
54373
85527
59120
96798
96048
00745
64782
33074
64633
97865
74438
57688
13263
32931
30941
72529
43042
43693
04944
63948
87291
64803
67549
65155
95970
69469
08995
25352
46992
22086
28443
42092

(3)
32673
70636
33004
88694
97090
82504
07171
75095
76916
36132
24260
19706
21267
56747
66081
01015
14547
30470
05505
58852
73957
43668
84726
84635
34027
76718
67301
25409
82120
58256
23917
97387
44998
66063
58869
32867
43111
78947
71884
14606
76491
42878
98726
25521
27821
25556
25165
42581
42734
52075

(4)
25475
93930
61795
60285
20601
19880
02103
77720
72657
51971
08618
30094
56501
75195
54076
68025
08473
40200
90074
51175
35969
12011
17512
43079
56734
99556
50949
37498
17890
47702
20417
32822
17833
73570
15677
53017
28325
60207
74859
13543
09761
23708
25991
44097
11758
92161
55906
85677
25518
83926

(5)
84953
34880
86477
07190
78940
93747
99057
39729
58992
32155
66798
69430
95182
06818
67442
19703
34124
46448
24783
11534
21598
01714
39450
52724
09365
16026
91298
00816
40963
74724
11315
53775
94563
86860
78598
22661
82319
70667
76501
09621
74494
97999
37584
07511
46989
23592
62339
20251
82827
42875

(6)
61792
73059
46736
07795
20223
80910
98775
03205
32756
60935
25339
92399
72442
80343
52964
77313
10740
61740
86299
87215
47287
77255
43618
14262
20009
00013
74963
99262
55757
89419
52305
91674
23062
68125
43520
39610
65589
39843
93456
68301
91307
40131
56966
8996
61920
43294
33958
39641
35325
71500

(7)
50243
16825
60460
27011
22803
78260
37997
09313
01154
64867
52860
93749
21445
47403
23323
14555
40039
11534
60900
14876
39394
55079
30629
05750
93559
78411
73631
14471
13492
03025
33072
76549
95725
40436
97521
63796
96046
60607
95714
69817
61222
92060
68623
30122
32121
10479
91717
65786
93269
69216

(8)
63423
80257
70345
85941
96070
25136
18325
43545
34090
35424
57375
22081
17276
47403
02718
83425
05620
92121
15155
85584
08778
14690
24356
89373
73384
95107
57897
10232
68294
63519
07723
37635
38463
31303
83248
02622
98498
15328
92518
52140
66592
90390
83454
67542
23165
37879
15756
30689
32911
01350

4.2.2. Untuk cairan yang dikemas dalam wadah-wadah kecil atau bentuk eceran
seperti botol, kalengatau kemasan sejenis.
Tergantung kepada jumlah wadah dan ukuran masing-masing wadah, jumlah
contoh yang diambil adalah sesuain pada tabel III.Misal terdapat 400 kotak,
masing-masing berisi 48 kaleng berukuran no.300.jumlah kaleng seluruhnya
19.200 buah. Berdasarkan Tabel III jumlah contoh yang harus diambil 13 buah
yang diambil secara acak menggunakan Daftar Nomor Acak.Seluruh 13
wadah diserahkan untuk pemeriksaan.

Tabel III
Jumlah pengambilan contoh terkemas
Kelompok

Jumlah wadah dalam tanding (populasi)

1. Ukuran wadah lebih
kecil dari kaleng No.300
(300 x 407)

≤3600

360114.400

14.40148.000

48.00196.000

96.001156.000

156.001228.000

223.001300.000

300.001420.000

>420.000

≤2400

240112.000

12.00124.000

24.00148.000

48.00172.000

72.001108.000

108.001168.000

168.001240.000

>240.000

≤1200

12017200

7.20115.000

15.00124.000

24.00136.000

36.00160.000

60.00184.000

84.001120.000

>120.000

≤200

201-800

8011.600

1.6012.400

2.4013.600

3.6018.000

8.00116.000

16.00128.000

>28.000

≤25

26-80

81-200

201-400

401-800

8011.200

1.2012.000

2.0013.200

>3.200

2. Ukuran wadah sama
atau lebih besar dari
kaleng No.300 tapi tidak
lebih besar dari No. 3
(404 x 700)

3. Ukuran wadah lebih
besar dari No.3 tapi
tidak lebih besar dari
No.12 (603 x 812)

4. Ukuran wadah lebih
besar dari No.12 tapi
tidak lebih besar dari
kaleng 5 gallon

5. Ukuran wadah lebih
besar dari 5 gallon

Pengambilan wadah untuk satu contoh

1. Jumlah wadah (kantong)

3

6

13

21

29

38

48

60

72

0

1

2

3

4

5

6

7

8

2. Jumlah

kaleng
yang
mutu isinya kurang, tapi
secara tanding (populasi)
masih dapat dianggap
baik.

5. Penangananan dan Penyajian Contoh
5.1. Untuk lot berbentuk curah,
5.1.1. Bagian-bagian contoh yang berasal dari atu tanding dicampur, diaduk/dikocok
hingga serba sama, diambil sejumlah yang perlu untuk pemeriksaan pengujian
dan identifikasi (misal 1 Liter). Dimasukkan kedalam wadah bersumbat rapat
yang bersih dan kering, dibuat dari bahan yang tidak akan mempengaruhi contoh
secara kimiawi, misalnya dari gelas (gelas berwarna cokelat kalau contoh tidak
tahan cahaya).
5.1.2. Wadah diberi label dengan mencantumkan tanggal dan waktu pengambilan
contoh, nama petugas dan unit yang menugaskannya, merk/cap contoh barang,
simbol petunjuk dan lain-lain sesuai ketentuan yang berlaku.
5.1.3. Wadah dipak sedemikian rupa sehingga selama pengangkutan dan
penyimpanan terlindung dari pengaruh benturan dan cuaca (cahaya, hujan,
panas, dan lain-lain) dan diberi tanda pengaman.
5.2. Lot berbentuk Terkemas
Tergantung pada tujuan pengambilan cotntoh, barang terkemas dikerjakan sebagai
berikut:
5.2.1. Semua Wadah dikirim ke laboratorium dan diperiksa masing-masing satu
persatu.
5.2.2. Wadah-wadah dibuka dan isinya dijadikan satu diaduk hingga serba sama
kemudaian diambil sejumlah contoh untuk laboratorium.

Baik contoh 5.2.1.maupun 5.2.2. dikemas sedemikian rupa sehingga terlindung
selama pengangkutan dan penyimpanan serta diberi label.
5.3. Keterangan
a) Untuk pengambilan contoh yang mempunyai peraturan khusus (minyak atsiri,
minyak pelumas, minyak-minyak yang mudah menguap, polusi air, untuk
pemeriksaan mikrobiologi dan lain-lain) harus diikuti ketentuan-ketentuan yang
berlaku.
b) Untuk tujuan kepentingan umum, pengambilan contoh harus dilakukan oleh badan
hukum yang berwenang.
6. Pemilihan metode untuk pengambilan Contoh Barang dalam bentuk cair dan semi padat
harus disesuaikan dengan jenis Contoh Barang yang akan diambil dan merujuk pada
metode standar yang telah disepakati baik secara nasional maupun internasional.

BAB V

PETUNJUK TEKNIS PENGAMBILAN GAS
A. PETUNJUK TEKNIS PENGAMBILAN CONTOH BARANG DALAM BENTUK GAS
1. Hal-hal khusus yang harus diperhatikan:
1.1. Mengetahui titik untuk pengambilan contoh (sampling point),serta informasi
penting lainnya seperti tekanan dan suhu.
1.2. Mempelajari dan memahami peralatan yang akan digunakan untuk pengambilan
Contoh Barang sesuai dengan petunjuk pabrik pembuat atau pemasok. Hal-hal
yang harus diperhatikan diantaranya adalah cara pemasangan, pembilasan,
pengisian dan penyimpanan setelah pengambilan Contoh Barang. Beberapa
peralatan memiliki spesifikasi khusus, seperti hanya untuk satu kali pemakaian
atau hanya cocok digunakan untuk jenis gas tertentu.
1.3. Setiap membuka katup dilakukan perlahan-lahan sehingga tidak menyebabkan
perubahan tekanan secara mendadak dan apabila terjadi kebocoran pada
rangkaian tidak menyebabkan gas keluar dalam jumlah banyak yang dapat
menimbulkan efek negatif pada manusia dan lingkungan sekitarnya.
1.4. Memastikan katup samplingpoint dan katup masuk pada tabung sampel telah
terhubung dengan baik dan benar agar tidak terjadi kebocoran dan kontaminasi
gas dari lingkungan luar.
1.5. Ujung keluar pipa pembuangan harus diletakkan/diarahkan menjauhi manusia
untuk menghindarkan terjadinya efek negatif yang ditimbulkan.
1.6. Hindarkan api dan sumber api dari lokasi pengambilan Contoh Barang.
1.7. Hindarkan benturan atau gesekan mekanik yang dapat menimbulkan ledakan.
Contoh peralatan pengambilan Contoh Barang dalam bentuk gas
dengan tabung silinder (Gas sampling cylinder):

Keterangan:
1.
2.
3.
4.
5.

Tabung silinder (T).
Katup pengontrol/Katup sampling
point (V1).
Katup pembilas/vent valve (V2).
Katup masuk pada tabung sampel
(V3).
Katup keluar pada tabung sampel
(V4).

6.
7.
8.
9.
10.
11.

Katup keluar pipa pembuangan (V5).
Regulator/pressure gauge (R).
Pipapenghubung (P1).
Pipa pembilas (P2).
Pipa pembuangan (P5).
Alat penghubung (connector).

2.

Tata cara pengambilan Contoh Barang dalam bentuk gas :
2.1. Pengambilan Contoh Barang dalam bentuk gas dengan menggunakan tabung
silinder
2.1.1. Proses persiapan
2.1.1.1. Pastikan kondisi tabung silinder dan pipa– pipa dalam keadaan
bersih tidak ada gas lain yang terperangkap dengan melakukan
pembilasan menggunakan gas nitrogen.
2.1.1.2. Setelah pembilasan maka hubungkan katupsampling point
dengan menggunakan alat penghubung (connector) yang sesuai.
2.1.2. Proses pembilasan tabung silinder dengan Contoh Barang
Buka katup pada sampling point, katup masuk dan katup keluar pada
tabung silinder, biarkan gas mengalir beberapa saat.Tutup katup keluar
pada tabung silinder, biarkan beberapa saat, kemudian tutup katup masuk
pada tabung silinder.Tabung silinder ini telah berisi Contoh Barang gas.
Setelah itu buka katup keluar pada tabung silinder, biarkan hingga
tekanannya sama dengan tekanan atmosfir. Ulangi tahapan tersebut
beberapa kali.
2.1.3. Proses pengisian Contoh Barang dalam bentuk gas pada tabung silinder
2.1.3.1. Tutup katup keluar pada tabung silinder terlebih dahulu. Setelah
itu buka tutup katup masuk pada tabung silinder dan katup
sampling point, biarkan beberapa saat. Setelah tabung silinder
terisi penuh maka tutup katup masuk pada tabung silinder dan
katup pada sampling point.
2.1.3.2. Setelah pengisian pada tabung silinder selesai, pastikan semua
katup telah tertutup, kemudian lepaskan sambungan antara pipa
sampling point dengan alat penghubung (connector).
2.1.4. Penyimpanan Contoh Barang
Simpan tabung silinder yang berisi Contoh Barang gas ditempat yang
sejuk, sebaiknya pada suhu diatas 0o C tetapi tidak melebihi 20oC dan
jauhkan dari tempat yang panas atau terkena cahaya matahari langsung.

2.2. Pengambilan Contoh Barang dalam bentuk gas dengan menggunakan kantong
wadah gas (gas sampling bags)
2.2.1. Proses persiapan
2.2.1.1. Pastikan kondisi kantong wadah gas dalam keadaan bersih dan
tidak bocor;
2.2.1.2. Lakukan pembilasan pada pipa alat penghubung (connector)
untuk membuang gas lain yang terperangkap dan kotoran yang
menempel pada pipa;
2.2.1.3. Setelah pembilasan hubungkan pipa alat penghubung (connector)
dengan kantong wadah gas.
2.2.2. Proses pengisian Contoh Barang gas
Pengisian Contoh Barang gas dilakukan dengan membuka katup gas
pada alat penghubung (connector) sehingga gas akan masuk kedalam
kantong wadah gas. Pengisian kantong wadah gas tidak boleh melebihi
80% dari kapasitas kantong wadah gas.
2.2.3. Penyimpanan Contoh Barang
Simpan kantong wadah gas yang berisi Contoh Barang gas ditempat
yang sejuk, sebaiknya pada suhu diatas 0oC tetapi tidak melebihi 20oC
dan jauhkan dari tempat yang panas atau terkena cahaya matahari
langsung.

2.3. Pengambilan Contoh Barang dalam bentuk gas dengan menggunakan wadah
lainnya disesuaikan dengan petunjuk dari pabrik pembuat atau pemasok.
2.4. Untuk barang yang dikemas dalam bentuk eceran, seperti dalam kemasan
kaleng aerosol, maka pengambilan Contoh Barang dapat dilakukan dengan
mengambil beberapa kemasan yang dipilih secara acak.
3.

Pemilihan metode untuk pengambilan Contoh Barang dalam bentuk gas harus
disesuaikan dengan jenis Contoh Barang yang akan diambil dan merujuk pada
metode standar yang telah disepakati baik secara nasional maupun internasional.

BAB VI
PETUNJUK TEKNIS PENGAMBILAN CONTOH BARANG DALAM BENTUK LAINNYA

PETUNJUK TEKNIS PENGAMBILAN CONTOH BARANG DALAM BENTUK LAINNYA
1.

2.

Hal khusus yang harus diperhatikan yaitu memastikan keterwakilan barang secara
menyeluruh dengan cara melakukan pengambilan Contoh Barang dari beberapa titik
berbeda atau beberapa kemasan yang dipilih secara acak.
Pemilihan metode untuk pengambilan Contoh Barang dalam bentuk lainnya harus
disesuaikan dengan jenis Contoh Barang yang akan diambil dan merujuk pada
metode standar yang telah disepakati baik secara nasional maupun internasional.

BAB VII
PERALATAN KESELAMATAN DAN PENGAMBILAN CONTOH BARANG

A. Peralatan Keselamatan Pengambilan Contoh Barang
Peralatan keselamatan pengambilan Contoh Barang yang dapat dipersiapkan antara
lain :
No.
1.

Nama dan Gambar
Masker

Keterangan
- Masker berfungsi untuk melindungi
pernafasan terhadap gas, uap,
debu, atau udara terkontaminasi
yang bersifat racun atau korosi.
- Terbuat dari kain atau kertas.

2.

Jas pelindung

- Jas pelindung berlengan panjang
berfungsi untuk melindungi badan
dari kontaminasi Contoh Barang
yang bersifat korosif dan iritasi.
- Terbuat dari kain, polimer, material
tahan api atau bahan lain yang
sesuai dengan peruntukannya.

3.

Kaca mata pelindung

- Kaca mata pelindung berfungsi
untuk melindungi mata dari debu,
gas, uap, cairan korosif, dan partikel
melayang.
- Terbuat dari plastik kaca anti pecah.

4.

Sepatu Safety

- Sepatu Safety berfungsi untuk
mencegah kecelakaan pada kaki
karena benda tajam atau berat,
benda panas, cairan kimia dan
sebagainya.
- Terbuat dari karet atau kulit.

No.
5.

Nama dan Gambar
Sarung Tangan
a.

b.

c.

Keterangan
- Sarung tangan berfungsi untuk
melindungi tangan pada saat
bekerja ditempat atau situasi yang
dapat
mengakibatkan
cedera
tangan.
- Terbuat dari:
a. Lateks,
digunakan
untuk
melindungi tangan pada saat
pengambilan Contoh Barang,
sarung tangan ini hanya untuk
sekali pakai.

b. Polyvinil chloride dan neoprene,
digunakan untuk melindungi
tangan dari zat kimia berbahaya
dan beracun seperti asam kuat
dan oksidan.
c. Asbes/Katun/Wool, digunakan
untuk melindungi tangan dari
percikan
api,
benda
panas/dingin, logam tajam atau
kasar.
6.

Pelindung Kepala/Safety Helmet

- Alat pelindung kepala berfungsi
untuk melindungi kepala dari
benturan, terantuk, kejatuhan atau
terpukul benda tajam atau benda
keras
yang
melayang
atau
meluncur di udara, terpapar oleh
radiasi panas api, percikan bahanbahan kimia, jasad renik (mikro
organisme) dan suhu yang ekstrim.
- Terbuat dari plastik anti pecah.

7.

Alat penerangan

8.

Peralatan spesifik lainyang dipandang
perlu.

Alat penerangan berfungsi sebagai
sumber cahaya di tempat-tempat
yang gelap.

B. PERALATAN PENGAMBILAN CONTOH BARANG
1. Contoh Barang dalam Bentuk Gas
Alat pengambil Contoh Barang yang digunakan harus kering, bersih, tidak
bereaksi dan tidak mempengaruhi sifat-sifat Contoh Barang, antara lain:
No.
1.

Nama dan Gambar
Gas sampling cylinder

Keterangan
Gas sampling cylinder merupakan Tabung
silinder yang dilengkapi dengan regulator
(pressure gauge) beserta pipa, katup dan
kelengkapan lainnya.
Keterangan :
- Terbuat dari bahan stainless steel
dengan kapasitas volume minimum 500
mL dan kekuatan tekanan minimum 1800
psi.
- Regulator
(pressure
gauge)dengan
kapasitas pressure inlet maksimum 3000
psi dan pressure outlet maksimum 1000
psi.

2.

Alat penghubung (connector)

Alat penghubung (connector) digunakan
untuk menghubungkan kemasan gas yang
akan disampling dengan Wadah Contoh
Barang.
Jenis Alat penghubung (connector) yang
digunakan disesuaikan dengan kemasan
gas yang akan disamplingdan Wadah
Contoh Barang.

3.

Peralatan lainnya yang cocok untuk
pengambilan Contoh Barang dalam
bentuk gas.

2. Contoh Barang dalam Bentuk Cairan
Alat pengambil Contoh Barang yang digunakan harus kering, bersih, tidak
bereaksi dan tidak mempengaruhi sifat-sifat Contoh Barang, antara lain :
No.
1.

Nama dan Gambar
Liquid thief sampler

Keterangan
Liquid thief sampler
mengambil cairan dari
rendah hingga tingkat
dilengkapi
dengan
memindahkan Contoh
Wadah Contoh Barang.

digunakan untuk
tingkat kekentalan
kekentalan tinggi,
corong
untuk
Barang ke dalam

No.
2.

Nama dan Gambar

Keterangan

Dipping Bottle for Liquid Crude Oil Dipping Bottle for Liquid Crude Oil
(Tabung silinder dilengkapi dengan digunakan untuk mengambil cairan dari
klep)
tangki atau kemasan lain yang sejenis.
Alat ini berupa Tabung silinder yang
dilengkapi dengan klep.
Pada saat alat ditenggelamkan, klep akan
terbuka karena terdorong oleh cairan.
Cairan akan masuk mengisi Tabung
silinder. Klep akan menutup kembali pada
saat Tabung silinder ditarik ke atas.

3.

Gas-Tight Stainless Steel Pump

Gas-Tight Stainless Steel Pump digunakan
untuk mengambil cairan dari drum, jeriken
atau kemasan lain yang sejenis.
Alat ini merupakan pompa gas kedap udara
yang terbuat dari stainless steel yang
dilengkapi dengan selang lentur.

4.

Peralatan lainnya yang cocok untuk
pengambilan Contoh Barang dalam
bentuk cairan.

-

3. Contoh Barang dalam Bentuk Semi Padat
Alat pengambil Contoh Barang yang digunakan harus kering, bersih, tidak
bereaksi dan tidak mempengaruhi sifat-sifat Contoh Barang, antara lain :
No.

Nama dan Gambar

1.

Sekop Tangan (Valve Lance)

2.

Peralatan lainnya yang cocok untuk
pengambilan Contoh Barang dalam
bentuk semi padat.

Keterangan
Sekop Tangan (Valve Lance) digunakan
untuk mengambil Contoh Barang dalam
bentuk semi padat seperti lemak padat.

-

4. Contoh Barang dalam Bentuk Padatan
Alat pengambil Contoh Barang yang digunakan harus kering, bersih, tidak
bereaksi dan tidak mempengaruhi sifat-sifat Contoh Barang, antara lain :
No.

Nama dan Gambar

Keterangan

1.

Tombak tunggal (Quick Picker)

Tombak tunggal (Quick Picker) digunakan
untuk mengambil Contoh Barang dalam
karung goni atau karung polyethylene.
Contoh Barang dikeluarkan dari pangkal
tombak dan dimasukkan ke dalam Wadah
Contoh Barang.

2.

Tombak ganda (Zone Sampler)

Tombak ganda (Zone Sampler) digunakan
untuk mengambil Contoh Barang berupa
bubuk atau butiran kecil dalam karung
atau kemasan lain yang sejenis.
Alat ini berbentuk pipa terbuat dari bahan
stainless steel dengan ujung runcing
dilengkapi 3 atau 4 buah lubang
penampung sepanjang tombak.
Alat ditusukkan kedalam karung lalu
diputar hingga Contoh Barang masuk ke
lubang penampung kemudian Contoh
Barang dimasukkan ke dalam Wadah
Contoh Barang.

3.

Sekop

Sekop digunakan untuk mengambil
Contoh Barang dalam bentuk curah.
Alat ini terbuat dari bahan stainless steel
atau polimer

4.

Gunting
a.

b.

Gunting digunakan untuk memotong
Contoh Barang dalam bentuk lembaran,
misalnya:
a. Tekstil, kertas dan plastik.
b. Logam

No.

Nama dan Gambar

Keterangan

5.

Pisau dan Cutter

Pisau dan Cutter digunakan untuk
memotong Contoh Barang, misalnya
kertas dan plastik.

6.

Tang(Wire Cutting)

Tang(Wire Cutting) digunakan untuk
memotong Contoh Barang dalam bentuk
batang, misalnya kawat dan kabel.

7.

Gergaji

Gergaji digunakan untuk memotong
Contoh Barang dalam bentuk lempengan
atau batangan, misalnya:
a. Kayu

a.

b.

b. Besi
8.

Kapak

Kapak digunakan untuk memecah Contoh
Barang dalam bentuk bongkahan atau
potongan, misalnya marmer dan produk
mineral lainnya.

9.

Gerinda

Gerinda digunakan untuk memotong
Contoh Barang misalnya produk keramik
dan produk mineral lainnya.

10.

Peralatan lain yang cocok untuk
pengambilan Contoh Barang dalam
bentuk padatan.

-

BAB VIII
WADAH CONTOH BARANG
A.

WADAH CONTOH BARANG
Wadah Contoh Barang yang digunakan harus kering, bersih, tidak bereaksi dan tidak
mempengaruhi sifat-sifat Contoh Barang, antara lain :
No.

Nama dan Gambar

Bentuk Contoh
Barang

Keterangan

1.

Tabung silinder

Gas

Terbuat dari bahan stainless
steel
dengan
kapasitas
volume minimum 500 mL dan
kekuatan tekanan minimum
1800 psi.

2.

Gas sampling bags

Gas

Terbuat dari bahan plastik
dengan spesifikasi tertentu
yang memenuhi persyaratan.

3.

Botol gelas
tidak
berwarna

- Cairan
- Semi padat
- Padatan;
 Bubuk,
 Serpihan,

Botol dari bahan gelas tidak
berwarna dengan mulut lebar
dan tutup berulir dengan
volume sekurang-kurangnya
250 mL.

 Butiran,
 Dll.
4.

Botol gelas
gelap

- Cairan
- Semi padat
- Padatan;
 Bubuk,
 Serpihan,
 Butiran,
 Dll.

Botol dari bahan gelas gelap
dengan mulut lebar dan tutup
berulir
dengan
volume
sekurang-kurangnya 250 mL,
digunakan untuk Contoh
Barang yang bersifat peka
cahaya.

No.

Nama dan Gambar

5.

Botol plastik

6.

Zipper Plastic Bag

Bentuk Contoh
Barang
Cairan

Padatan;
- Lembaran,
- Butiran,
- Serpihan,
- Batang,
- Dll.

Keterangan

Botol terbuat dari plastik
LDPE
(Low-Density
Polyethylene)
dengan
volume sekurang-kurangnya
250 mL, kecuali untuk :
- ContohBarang
MMEA,
sekurang-kurangnya
digunakan botol ukuran
500 mL; dan
- Contoh Barang pelumas,
sekurang-kurangnya
digunakan botol ukuran
1000 mL.
Zipper Plastic Bag terbuat
dari plastik.

BAB IX
PIKTOGRAM BAHAYA
A. PIKTOGRAM BAHAYA YANG SERING TERDAPAT PADA LABEL DAN/ATAU TANDA
KEMASAN
BARANG
BERDASARKAN
GLOBALLY
HARMONIZED
SYSTEM
REGULATION EC NO.1272/2008
Piktogram bahaya yang sering terdapat pada label atau kemasan barang diberikan
dalam bentuk gambar dan/atau simbol yang disederhanakan. Piktogram ini memiliki latar
belakang putih, gambar dan/atau simbol berwarna hitam dengan bingkai berwarna
merah.Piktogram pada lampiran ini terbagi atas piktogram untuk bahaya fisik, bahaya bagi
kesehatan dan bahaya lingkungan.
LATAR BELAKANG BERWARNA PUTIH

GAMBAR BERWARNA HITAM

GARIS/BINGKAI BERWARNAMERAH

1. PIKTOGRAM BAHAYA FISIK
NO
1.

2.

PIKTOGRAM

HAZARD
STATEMENT

KELAS DAN KATEGORI BAHAYA
 Mudah meledak yang tidak stabil
 Mudah meledak, divisi-divisi 1.1
hingga 1.3
 Bahan-bahan yang reaktif dengan
sendirinya,
campuran-campuran,
tipe-tipe A, B
 Peroksida organik, tipe-tipe A, B
 Mudah meledak, divisi 1.4

 H200
 H201, H202,
H203
 H240, H241
 H240, H241


















H220
H222
H224
H225
H228
H228
H223
H226







H250
H250
H260
H261
H261






Gas mudah terbakar, kategori 1
Aerosol mudah terbakar, kategori 1
Cairan mudah terbakar, kategori 1
Cairan mudah terbakar, kategori 2
Padatan mudah terbakar, kategori 1
Padatan mudah terbakar, kategori 2
Aerosol mudah terbakar/menyala,
kategori 2
Cairan mudah terbakar/menyala,
kategori 3
Cairan-cairan piroforis, kategori 1
Padatan-padatan piroforis, kategori 1
Bahan-bahan, campuran-campuran
bila kontak/bereaksi dengan air
menimbulkan gas-gas yang mudah
terbakar/menyala, kategori-kategori
1, 2 dan 3

 H204

NO

PIKTOGRAM

HAZARD
STATEMENT

KELAS DAN KATEGORI BAHAYA
 Bahan-bahan yang reaktif dengan
sendirinya, campuran-campuran, tipe
B
 Bahan-bahan yang reaktif dengan
sendirinya, campuran-campuran, tipe
C, D dan tipe E, F
 Bahan-bahan
yang
mengalami
pemanasan
dengan
sendirinya,
campuran-campuran, kategori 1 dan
kategori 2
 Peroksida organik, tipe B
 Peroksida organik, tipe C,D
 Peroksida organik, tipe E, F
 Gas-gas
yang
mengoksidasi,
kategori 1
 Cairan-cairan yang mengoksidasi,
kategori-kategori 1, 2 dan kategori 3
 Padatan-padatan yangmengoksidasi,
kategori-kategori 1, 2 dan kategori 3







H241
H242
H242
H251
H252










H241
H242
H242
H270
H271, H272
H272
H271, H272
H272

4.











H280
H280
H281
H280

5.

 Korosif terhadap logam, kategori 1

3.

Gas-gas termampatkan
Gas-gas tercairkan
Gas-gas tercairkan refrigerasi
Gas-gas terlarutkan

 H290

2. PIKTOGRAM BAHAYA BAGI KESEHATAN
NO
1.

PIKTOGRAM

KELAS DAN KATEGORI BAHAYA
 Toksisitas akut, kategori-kategori 1, 2
 Oral
 Kulit
 Pernafasan
 Toksisitas akut, kategori-kategori 3
 Oral
 Kulit
 Pernafasan

HAZARD
STATEMENT
 H300
 H310
 H330
 H301
 H311
 H331

NO
2.

3.

4.

PIKTOGRAM

HAZARD
STATEMENT

KELAS DAN KATEGORI BAHAYA
 Mutagenisitas sel gram, kategorikategori 1A, 1B
 Karsinogenitas, kategori-kategori 1A,
1B
 Toksisitas
terhadap
reproduksi,
kategori-kategori 1A, 1B
 Toksisitas organ target khusus,
pemaparan tunggal, kategori 1
 Toksisitas organ target khusus,
pemaparan berulang, kategori 1
 Sensitifitas
terhadap
pernafasan,
kategori 1
 Bahaya aspirasi, kategori 1
 Mutagenisitas sel gram, kategorikategori 2
 Karsinogenitas, kategori-kategori 2
 Toksisitas
terhadap
reproduksi,
kategori-kategori 2
 Toksisitas organ target khusus,
pemaparan tunggal, kategori 2
 Toksisitas organ target khusus,
pemaparan berulang, kategori 2
 Toksisitas akut, kategori-kategori 4
 Oral
 Kulit
 Pernafasan
 Iritasi kulit, kategori 2
 Iritasi mata, kategori 1
 Sensitivitas terhadap kulit, kategori 1







H340
H350
H360
H370
H372

 H334
 H304






H341
H351
H361
H371
H373

 H302
 H312
 H332
 H315
 H319
 H317

 Toksisitas organ target khusus,
setelah pemaparan tunggal, kategori 3
 H335
 Iritasi saluran pernafasan
 H336
 Efek-efek narkotika
 Korosi kulit, kategori 1A, 1B, 1C
 H314
 Kerusakan mata serius, kategori 1

 H318

3. BAHAYA-BAHAYA BAGI LINGKUNGAN
NO
1.

PIKTOGRAM

KELAS DAN KATEGORI BAHAYA
 Berbahaya bagi lingkungan akuatis,
akut, kategori 1
 Berbahaya bagi lingkungan akuatis,
kronis, kategori 1
 Berbahaya bagi lingkungan akuatis,
kronis, kategori 2

HAZARD
STATEMENT
 H400
 H410

 H411

Contoh penggunaan piktogram bahaya pada label atau tanda kemasan barang :

PIKTOGRAM BAHAYA PADA LABEL ATAU TANDA KEMASAN
BARANG

B. PIKTOGRAM BAHAYA UNTUK PENGANGKUTAN BERDASARKAN
HARMONIZED SYSTEM REGULATIONEC NO.1272/2008
NO
1.

PIKTOGRAM

KETERANGAN





Cairan mudah terbakar
Gas mudah terbakar
Aerosol mudah terbakar
Keterangan piktogram :
 Latar belakang berwarna merah
 Gambar/simbol berwarna hitam
 Garis bingkai berwarna hitam

GLOBALLY

NO
2.

3.

4.

5.

PIKTOGRAM

KETERANGAN
 Padatan mudah terbakar
 Padatan mudah terbakar dan bahan-bahan peka
 Keterangan piktogram :
 Latar belakang berwarna putih dengan garis
merah
 Gambar/simbol berwarna hitam
 Garis bingkai berwarna hitam
 Bahan-bahan yang cenderung terbakar secara
spontan
 Keterangan piktogram :
 Latar belakang bagian atas berwarna putih
dan bagian bawah berwarna merah
 Gambar/simbol berwarna hitam
 Garis bingkai berwarna hitam
 Bahan-bahan yang membentuk gas-gas yang
mudah terbakar, jika kontak dengan air
 Keterangan piktogram :
 Latar belakang berwarna biru
 Gambar/simbol berwarna hitam
 Garis bingkai berwarna hitam
 Bahan-bahan yang mengoksidasi
 Keterangan piktogram :
 Latar belakang berwarna kuning
 Gambar/simbol berwarna hitam
 Garis bingkai berwarna hitam

6.

 Bahan-bahan yang mudah meledak
 Keterangan piktogram :
 Latar belakang berwarna jingga/oranye
 Gambar/simbol berwarna hitam
 Garis bingkai berwarna hitam

7.

 Bahan-bahan yang mudah meledak
 Keterangan piktogram :
 Latar belakang berwarna jingga/oranye
 Gambar/simbol berwarna hitam
 Garis bingkai berwarna hitam

8.

 Bahan-bahan yang mudah meledak
 Keterangan piktogram :
 Latar belakang berwarna jingga/oranye
 Gambar/simbol berwarna hitam
 Garis bingkai berwarna hitam

9.

 Bahan-bahan yang mudah meledak
 Keterangan piktogram :
 Latar belakang berwarna jingga/oranye
 Gambar/simbol berwarna hitam
 Garis bingkai berwarna hitam

NO

PIKTOGRAM

KETERANGAN

10.

 Gas-gas bertekanan
 Keterangan piktogram :
 Latar belakang berwarna hijau
 Gambar/simbol berwarna hitam
 Garis bingkai berwarna hitam

11.

 Bahan-bahan beracun akut
 Keterangan piktogram :
 Latar belakang berwarna putih
 Gambar/simbol berwarna hitam
 Garis bingkai berwarna hitam

12.

 Bahan-bahan bersifat korosif
 Keterangan piktogram :
 Latar belakang bagian atas berwarna putih
dan bagian bawah berwarna hitam
 Gambar/simbol berwarna hitam
 Garis bingkai berwarna hitam
 Berbahaya bagi lingkungan akuatis
 Keterangan piktogram :
 Latar belakang berwarna putih
 Gambar/simbol berwarna hitam
 Garis bingkai berwarna hitam
 Peroksida organik
 Keterangan piktogram :
 Latar belakang bagian atas berwarna merah
dan bagian bawah berwarna kuning
 Gambar/simbol berwarna hitam
 Garis bingkai berwarna hitam

13.

14.

Contoh penggunaan piktogram bahaya untuk pengangkutan :

C. KELAS PENYIMPANAN BAHAN KIMIA
KELAS

KETERANGAN

1

Bahan-bahan
mudah meledak

2A

Gas-gas bertekanan

2B

Aerosol

3

Cairan mudah
terbakar

4.1A

Padatan mudah
terbakar/meledak

4.1B

Padatan mudah
terbakar dan bahanbahan peka

4.2

Bahan-bahan yang
cenderung terbakar
secara spontan

4.3

Bahan-bahan yang
membentuk gas-gas
yang mudah
terbakar jika kontak
dengan air
Bahan-bahan yang
mengoksidasi
(oksidator kuat)

5.1A

5.1B
5.1C

Bahan-bahan yang
mengoksidasi
Bahan-bahan yang
mengoksidasi(amm
onium nitrat)

PIKTOGRAM

LABEL BAHAYA

KELAS

KETERANGAN

5.2

Peroksidaperoksida organik
dan bahan-bahan
yang reaktif dengan
sendirinya

6.1A

Bahan-bahan
beracun akut yang
mudah terbakar
Bahan-bahan
beracun akut yang
tidak mudah
terbakar
Bahan-bahan
beracun mudah
terbakar atau
bahan-bahan
dengan efek kronis
Bahan-bahan
beracun tidak
mudah terbakar
atau bahan-bahan
dengan efek kronis
Bahan-bahan
penginfeksi

6.1B

6.1C

6.1D

6.2

7

Bahan-bahan
radioaktif

8A

Bahan-bahan
korosif mudah
terbakar
Bahan-bahan
korosif tidak mudah
terbakar
Cairan-cairan yang
mudah terbakar
lainnya
Padatan-padatan
yang mudah
terbakar lainnya
Cairan-cairan yang
tidak mudah
terbakar lainnya

8B

10

11

12

13

Padatan-padatan
yang tidak mudah
terbakar lainnya

PIKTOGRAM

LABEL BAHAYA

D. CONTOH LABEL DAN/ATAU TANDA KEMASAN BARANG
Label ini biasanya menempel pada kemasan barang dengan ukuran, bentuk dan model
yang mungkin berbeda antara produsen satu dengan lainnya. Secara umum label dan atau
tanda kemasan barang tersusun atas :
1. Identitas bahan atau produk, dalam hal ini adalah epichlorohydrin.
2. Perkataan sinyal (Signal Word), menunjukkan tingkat bahaya suatu bahan. Perkataan
sinyal yang digunakan berdasarkan GHS adalah :
- Bahaya (Danger) untuk menunjukkan tingkat bahaya yang tinggi
- Peringatan (Warning) untuk menunjukkan tingkat bahaya yang rendah
3. Identifikasi bahaya, diberikan dalam bentuk piktogram bahaya.
4. Pernyataan berbahaya dan pernyataan pencegahan.
5. Informasi lainnya, misalnya informasi tentang pabrik pembuat atau pemasok.

BAB X
DAFTAR PERNYATAAN BERBAHAYA DAN PENCEGAHAN

A. DAFTAR PERNYATAAN BERBAHAYA (HAZARD STATEMENTS) BERDASARKAN
GLOBALLY HARMONIZED SYSTEM REGULATION EC NO.1272/2008
PERNYATAAN BERBAHAYA
H200
H201
H202
H203
H204
H205
H220
H221
H222
H223
H224
H225
H226
H228
H240
H241
H242
H250
H251
H252
H260
H261
H270
H271
H272
H280
H281
H290
H300
H300 +H310
H300 +H330
H300 +H310
+H330
H301
H301 +H311
H301 +H331
H301 +H311
+H331
H302
H302 +H312
H302 +H332

Mudah meledak yang tidak stabil.
Dapat meledak; bahaya ledakan besar.
Dapat meledak, proyeksi bahaya parah.
Dapat meledak; kebakaran, letusan, atau proyeksi bahaya.
Kebakaran atau proyeksi bahaya.
Dapat timbul ledakan besar dalam api.
Gas amat sangat mudah terbakar.
Gas mudah terbakar.
Aerosol amat sangat mudah terbakar.
Aerosol mudah terbakar.
Cairan dan uap yang amat sangat mudah terbakar.
Cairan dan uap yang sangat mudah terbakar.
Cairan dan uap yang mudah terbakar.
Padatan mudah terbakar.
Pemanasan dapat menyebabkan terjadinya ledakan.
Pemanasan dapat menyebabkan kebakaran atau ledakan.
Pemanasan dapat menyebabkan kebakaran.
Terbakar secara spontan jika terkena udara.
Pemanasan sendiri; dapat menimbulkan kebakaran.
Pemanasan sendiri dalam jumlah besar; dapat menimbulkan kebakaran.
Kontak dengan air melepaskan gas yang mudah terbakar yang dapat
menyala secara spontan.
Kontak dengan air dapat melepaskan gas yang mudah terbakar.
Dapat menyebabkan atau memperhebat kebakaran; pengoksidasi.
Dapat menyebabkan kebakaran atau ledakan; pengoksidasi kuat.
Dapat memperhebat kebakaran; pengoksidasi.
Mengandung gas dibawah tekanan, dapat meledak jika dipanaskan.
Mengandung gas beku, dapat menyebabkan luka bakar kriogenik atau
cedera.
Bersifat korosif terhadap logam.
Berakibat fatal jika tertelan.
Berakibat fatal jika tertelan atau jika kontak dengan kulit.
Berakibat fatal jika tertelan atau terhirup.
Berakibat fatal jika tertelan, kontak dengan kulit atau jika terhirup.
Beracun jika tertelan
Beracun jika tertelan atau jika kontak dengan kulit.
Beracun jika tertelan atau jika terhirup.
Beracun jika tertelan, kontak dengan kulit atau jika terhirup.
Berbahaya jika tertelan.
Berbahaya jika tertelan atau jika kontak dengan kulit.
Berbahaya jika tertelan atau jika terhirup.

PERNYATAAN BERBAHAYA
H302 +H312
+H332
H304
H310
H311
H312
H314
H315
H317
H318
H319
H330
H331
H332
H334
H335
H336
H340

H341

H350

H350i
H351

H360

H360D
H360Df
H360F
H360FD
H360Fd
H361

H361d
H361f
H361fd
H362
H370

H371

Berbahaya jika tertelan, kontak dengan kulit, atau jika terhirup.
Dapat berakibat fatal jika tertelan atau masuk saluran udara.
Berakibat fatal jika kontak dengan kulit.
Beracun jika kontak dengan kulit.
Berbahaya jika kontak dengan kulit.
Menyebabkan luka bakar.
Menyebabkan iritasi kulit.
Dapat menyebabkan reaksi alergi kulit.
Menyebabkan kerusakan mata serius.
Menyebabkan iritasi mata serius.
Berakibat fatal jika terhirup.
Beracun jika terhirup.
Berbahaya jika terhirup.
Dapat menyebabkan gejala alergi atau asma atau kesulitan bernapas jika
terhirup.
Dapat menyebabkan iritasi saluran pernapasan.
Dapat menyebabkan kantuk atau pusing.
Menyebabkan kecacatan genetik (nyatakan rute pemaparan jika secara
meyakinkan terbukti tidak ada rute pemaparan lainnya yang
menyebabkan bahaya).
Diduga menyebabkan kecacatan genetik (nyatakan rute pemaparan jika
secara meyakinkan terbukti bahwa tidak ada rute pemaparan lainnya
yang menyebabkan bahaya).
Dapat menyebabkan kanker (nyatakan rute pemaparan jika secara
meyakinkan terbukti bahwa tidak ada rute pemaparan lainnya yang
menyebabkan bahaya).
Jika terhirup dapat menyebabkan kanker.
Diduga menyebabkan kanker (nyatakan rute pemaparan jika secara
meyakinkan terbukti bahwa tidak ada rute pemaparan lainnya yang
menyebabkan bahaya).
Dapat merusak kesuburan atau janin (nyatakan efek khusus jika
diketahui, nyatakan rute pemaparan jika secara meyakinkan terbukti
bahwa tidak ada rute pemaparan lainnya yang berbahaya).
Dapat merusak janin.
Dapat merusak janin. Diduga merusak kesuburan.
Dapat merusak kesuburan.
Dapat merusak kesuburan. Dapat merusak janin.
Dapat merusak kesuburan. Diduga merusak janin.
Diduga merusak kesuburan dan merusak janin (jika diketahui, nyatakan
efek khusus) (nyatakan rute pemaparan jika secara meyakinkan terbukti
tidak ada rute pemaparan lainnya yang menyebabkan bahaya).
Diduga merusak janin.
Diduga merusak kesuburan.
Diduga merusak kesuburan. Diduga merusak janin.
Dapat menyebabkan bahaya pada anak yang sedang menyusui.
Dapat merusak organ (atau nyatakan semua organ yang terpengaruh,
jika diketahui) (nyatakan rute paparan jika terbukti secara meyakinkan
terbukti tidak ada rute pemaparan lainnya yang menyebabkan bahaya).
Dapat menyebabkan kerusakan organ (atau jika diketahui, nyatakan

PERNYATAAN BERBAHAYA

H372

H373

H400
H410
H411
H412
H413

semua organ yang terpengaruh) (nyatakan rute paparan jika terbukti
secara meyakinkan terbukti tidak ada rute pemaparan lainnya yang
menyebabkan bahaya).
Menyebabkan kerusakan organ (atau jika diketahui, nyatakan semua
organ yang terpengaruh) melalui paparan jangka panjang atau berulang
(nyatakan rute paparan jika terbukti secara meyakinkan terbukti tidak
ada rute pemaparan lainnya yang menyebabkan bahaya).
Dapat menyebabkan kerusakan organ (atau jika diketahui, nyatakan
semua organ yang terpengaruh) melalui paparan jangka panjang atau
berulang (nyatakan rute paparan jika terbukti secara meyakinkan terbukti
tidak ada rute pemaparan lainnya yang berbahaya).
Sangat beracun terhadap kehidupan akuatik.
Sangat beracun terhadap kehidupan akuatik dengan efek yang tahan
lama.
Beracun pada kehidupan akuatik dengan efek yang tahan lama.
Berbahaya terhadap kehidupan akuatik dengan efek yang tahan lama.
Dapat menyebabkan efek berbahaya yang tahan lama terhadap
kehidupan akuatik.

PERNYATAAN BERBAHAYA UNI EROPA
EUH 001
EUH 006
EUH 014
EUH 018
EUH 019
EUH 044
EUH 029
EUH 031
EUH 032
EUH 066
EUH 070
EUH 071
EUH 059
EUH 201
EUH 201A
EUH 202
EUH 203
EUH 204
EUH 205
EUH 206
EUH 207

EUH 208
EUH 209
EUH 209A
EUH 210
EUH 401

Mudah meledak bila kering.
Mudah meledak dengan atau tanpa kontak dengan air.
Bereaksi hebat dengan air.
Pada penggunaan, dapat membentuk campuran uap-air yang mudah
terbakar/meledak.
Dapat membentuk peroksida yang mudah meledak.
Risiko meledak jika dipanaskan dalam keadaan tertutup.
Membebaskan gas beracun jika kontak dengan air.
Membebaskan gas beracun jika kontak dengan asam.
Mengeluarkan gas sangat beracun jika kontak dengan asam.
Paparan berulang dapat menyebabkan kulit kering atau pecah-pecah.
Beracun bila kontak dengan mata.
Bersifat korosif terhadap saluran pernafasan.
Berbahaya untuk lapisan ozon.
Mengandung timbal. Tidak boleh digunakan pada permukaan yang
cenderung dikunyah atau dihisap anak-anak.
Peringatan! mengandung timbal.
Sianoakrilat. Berbahaya. Terikat dengan kulit dan mata dalam waktu
singkat. Jauhkan dari jangkauan anak-anak.
Mengandung kromium (VI). Dapat menimbulkan reaksi alergi.
Mengandung isosianat. Dapat menimbulkan reaksi alergi.
Mengandung konstituen epoksi. Dapat menimbulkan reaksi alergi.
Peringatan! Jangan gunakan bersamaan dengan produk-produk lain.
Dapat membebaskan gas-gas berbahaya (klorin).
Peringatan! Mengandung kadmium. Terbentuk uap berbahaya selama
penggunaan. Lihat informasi yang disediakan penyuplai. Patuhi petunjuk
keselamatan.
Mengandung (sebutkan bahan yang membuat kepekaan tubuh berubah).
Dapat menimbulkan reaksi alergi.
Dapat menjadi sangat mudah terbakar pada penggunaan.
Dapat menjadi mudah terbakar dalam penggunaan.
Tersedia lembar data keselamatan jika dibutuhkan.
Untuk menghindari resiko bagi kesehatan manusia dan lingkungan,
patuhi petunjuk penggunaan.

B. DAFTAR PERNYATAAN PENCEGAHAN
(PRECAUTIONARY STATEMENTS)
BERDASARKAN
GLOBALLY
HARMONIZED
SYSTEM
REGULATION
EC
NO.1272/2008

PERNYATAAN PENCEGAHAN
P101
P102
P103
P201
P202
P210
P211
P220
P221
P222
P223
P230
P231
P232
P233
P234
P235
P240
P241
P242
P243
P244
P250
P251
P260
P261
P262
P263
P264
P270
P271
P272
P273
P280
P281
P282
P283

Jika dibutuhkan saran medis, bawalah kemasan produk atau label.
Jauhkan dari jangkauan anak-anak.
Baca label sebelum penggunaan.
Dapatkan petunjuk khusus sebelum penggunaan.
Jangan tangani hingga semua tindakan pencegahan telah dibaca dan
dipahami.
Jauhkan dari panas/bunga api/api terbuka/permukaan panas. Dilarang
merokok.
Jangan semprot ke api terbuka atau sumber api lainnya.
Jaga/jauhkan dari pakaian/…/bahan-bahan mudah terbakar.
Ambil tindakan pencegahan untuk mencegah pencampuran dengan
bahan-bahan mudah terbakar…
Jangan biarkan kontak dengan udara.
Jauhkan dari semua kontak dengan air, karena reaksi hebat dan mungkin
menyulut api.
Jaga tetap basah dengan…
Tangani dibawah kondisi gas inert.
Lindungi dari kelembapan.
Simpan kemasan dalam keadaan tertutup rapat.
Simpan hanya dalam kemasan asli.
Jaga dalam keadaan sejuk.
Satukan kemasan dan alat penerima.
Gunakananti-ledakan listrik/ventilasi/pencahayaan/…/peralatan.
Gunakan hanya peralatan yang tidak memicu bunga api.
Ambil tindakan pencegahan untuk mengatasi lucutan statis (static
discharge).
Jaga katup reduksi dari lemak dan minyak.
Hindarkan dari grinding/goncangan/…/gesekan.
Kemasan bertekanan: jangan dibakar, bahkan setelah digunakan.
Jangan hirup debu/asap/gas/kabut/uap/percikan.
Hindarkan menghirup debu/asap/gas/kabut/uap/percikan.
Jangan terkena mata, kulit atau pakaian.
Hindarkan kontak selama kehamilan/selama perawatan.
Cuci… dengan bersih setelah penanganan.
Jangan makan, minum atau merokok saat menggunakan produk ini.
Hanya gunakan diluar ruangan atau diruangan dengan ventilasi baik.
Pakaian kerja yang terkontaminasi tidak diperbolehkan keluar dari tempat
kerja.
Hindari pelepasan ke lingkungan.
Gunakan sarung tangan pelindung/pakaian pelindung/pelindung
mata/pelindung wajah.
Gunakan peralatan pelindung pribadi yang dibutuhkan.
Gunakan sarung tangan yang mengisolasi dingin/pelindung
wajah/pelindung mata.
Gunakan pakaian yang tahan api.

PERNYATAAN PENCEGAHAN
P284
P285
P231 +P232
P235 +P410
P301
P302
P303
P304
P305
P306
P307
P308
P309
P310
P311
P312
P313
P314
P315
P320
P321
P322
P330
P331
P332
P333
P334
P335
P336
P337
P338
P340
P341
P342
P350
P351
P352
P353
P360
P361
P362
P363
P370
P371
P372

Gunakan pelindung pernafasan.
Dalam kasus ventilasi yang tidak cukup, gunakan pelindung pernafasan.
Tangani dibawah kondisi gas inert. Lindungi dari kelembapan.
Jaga dalam keadaan sejuk. Lindungi dari sinar matahari.
JIKA TERTELAN :
JIKA TERKENA KULIT :
JIKA TERKENA KULIT (atau rambut) :
JIKA TERHIRUP :
JIKA TERKENA MATA :
JIKA TERKENA PAKAIAN :
JIKA terpapar :
JIKA terpapar atau terkena :
JIKA terpapar atau jika Anda tidak merasa sehat :
Segera hubungi PUSAT RACUN atau dokter.
Hubungi PUSAT RACUN atau dokter.
Hubungi PUSAT RACUN atau dokter jika Anda tidak merasa sehat.
Dapatkan saran/perhatian medis.
Dapatkan saran/perhatian medis jika Anda tidak merasa sehat.
Dapatkan saran/perhatian medis segera.
Perlakuan khusus dibutuhkan mendesak (lihat…pada label ini).
Perlakuan khusus (lihat…pada tabel ini).
Ukuran-ukuran khusus (lihat…pada tabel ini).
Cuci mulut.
Jangan membujuk korban untuk muntah.
Jika iritasi kulit terjadi :
Jika iritasi kulit atau ruam terjadi :
Rendam dalam air dingin/bungkus dengan perban basah.
Sikat partikel-partikel dari kulit.
Cairkan bagian-bagian yang membeku dengan air hangat. Jangan gosok
daerah yang terpengaruh.
Jika iritasi mata berlangsung lama.
Lepaskan lensa kontak, jika ada dan mudah untuk dilakukan. Teruskan
membilas.
Pindahkan korban ke udara terbuka dan tetap diam pada posisi yang
nyaman untuk bernafas.
Jika sulit bernafas, pindahkan korban ke udara terbuka dan tetap diam
pada posisi yang nyaman untuk bernafas.
Jika mengalami gejala-gejala kesulitan bernafas.
Cuci hati-hati dengan banyak sabun dan air.
Bilas hati-hati dengan air selama beberapa menit.
Cuci dengan banyak sabun dan air
Bilas kulit dengan air/pancuran.
Bilas segera pakaian dan kulit yang terkontaminasi dengan air yang
banyak sebelum melepaskan pakaian.
Segera lepaskan semua pakaian yang terkontaminasi.
Lepaskan pakaian yang terkontaminasi dan cuci sebelum digunakan.
Cuci pakaian yang terkontaminasi sebelum digunakan kembali.
Jika terjadi kebakaran.
Jika terjadi kebakaran besar dan dalam jumlah besar :
Risiko ledakan jika terjadi kebakaran.

PERNYATAAN PENCEGAHAN
P373
P374
P375
P376
P377
P378
P380
P381
P390
P391
P301 +P310
P301 +P312
P301 +P330
+P331
P302 +P334
P303 +P350
P302 +P352
P303 +P361
+P353
P304 +P340
P304 +P341
P305 +P351
+P338

P306+P360
P307 +P310
P307 +P311
P308 +P313
P309 +P310
P309 +P311
P332 +P313
P333 +P313
P335 +P334
P337 +P313
P342 +P311
P370 +P376
P370 +P378
P370 +P380

JANGAN padamkan api saat api mencapai bahan-bahan peledak.
Padamkan api dengan tindakan pencegahan normal dari jarak aman.
Padamkan api dari jarak jauh karena risiko ledakan.
Hentikan kebocoran jika aman untuk dilakukan.
Kebocoran api gas : Jangan padamkan, kecuali kebocoran dapat
dihentikan dengan aman.
Gunakan…untuk pemadaman.
Kosongkan wilayah.
Eliminasi semua sumber kebakaran jika aman untuk dilakukan.
Serap tumpahan untuk mencegah kerusakan bahan kimia.
Kumpulkan tumpahan
JIKA TERTELAN : Segera hubungi PUSAT RACUN atau dokter.
JIKA TERTELAN : Hubungi PUSAT RACUN atau dokter jika anda merasa
tidak sehat.
JIKA TERTELAN : Bilas mulut. Jangan membujuk korban untuk muntah.
JIKA TERKENA KULIT : Rendam dalam air dingin / bungkus dengan
perban basah.
JIKA TERKENA KULIT : Cuci hati-hati dengan banyak sabun dan air.
JIKA TERKENA KULIT : Cuci dengan banyak sabun dan air.
JIKA TERKENA KULIT (atau rambut) : Lepaskan segera semua pakaian
yang terkontaminasi. Bilas kulit dengan air / pancuran.
JIKA TERHIRUP : Pindahkan korban ke udara terbuka dan tetap diam
dalam posisi yang nyaman untuk bernafas.
JIKA TERHIRUP : Jika sulit bernafas, pindahkan korban ke udara terbuka
dan tetap diam dalam posisi yang nyaman untuk bernafas.
JIKA TERKENA MATA : Bilas hati-hati dengan air selama beberapa
menit. Lepaskan lensa kontak, jika ada dan mudah untuk dilakukan.
Teruskan membilas.
JIKA TERKENA PAKAIAN : Bilas segera pakaian dan kulit yang
terkontaminasi dengan banyak air sebelum melepaskan pakaian.
JIKA terpapar : Segera hubungi PUSAT RACUN atau dokter.
JIKA terpapar : Hubungi PUSAT RACUN atau dokter.
JIKA terpapar atau terkena : Dapatkan saran / perhatian medis.
JIKA terpapar atau jika Anda tidak merasa sehat : Segera hubungi PUSAT
RACUN atau dokter.
JIKA terpapar atau jika Anda tidak merasa sehat : Hubungi PUSAT
RACUN atau dokter.
Jika terjadi iritasi kulit : Dapatkan saran / perhatian medis.
Jika terjadi iritasi kulit atau ruam : Dapatkan saran / perhatian medis.
Sikat partikel-partikel dari kulit. Rendam dalam air dingin / bungkus
dengan perban basah
Jika iritasi mata berlangsung lama : Dapatkan saran/perhatian medis.
Jika mengalami gejala-gejala kesulitan bernafas : Segera hubungi PUSAT
RACUN atau dokter.
Jika terjadi kebakaran : Hentikan kebocoran jika aman untuk dilakukan.
Jika terjadi kebakaran : Gunakan…untuk pemadaman.
Jika terjadi kebakaran : Kosongkan area.

PERNYATAAN PENCEGAHAN
P370 +P380
+P375
P371 +P380
+P375
P401
P402
P403
P404
P405
P406
P407
P410
P411
P412
P413
P420
P422
P402 +P404
P403 +P233
P403 +P235
P410 +P403
P410 +P412
P411 +P235
P501

Jika terjadi kebakaran : Kosongkan area. Padamkan api dari jarak jauh
karena risiko ledakan.
Jika terjadi kebakaran besar dan dalam jumlah besar : Kosongkan
wilayah. Padamkan api dari jarak jauh karena risiko ledakan.
Simpan…
Simpan dalam tempat kering.
Simpan dalam tempat yang berventilasi baik.
Simpan dalam kemasan tertutup.
Simpan terkunci.
Simpan dalam kemasan tahan korosif /…dengan lapisan bagian dalam
yang tahan.
Pertahankan celah udara diantara tumpukan palet.
Lindungi dari sinar matahari.
Simpan pada suhu tidak lebih dari…ºC/…°F.
Jangan terkena suhu melebihi 50ºC/122ºF.
Simpan dalam jumlah besar tidak melebihi…kg/…pon pada suhu tidak
lebih dari…°C/…°F.
Jauhkan dari bahan-bahan kimia lainnya.
Simpan isi di bawah…
Simpan dalam tempat kering. Simpan dalam kemasan tertutup.
Simpan dalam tempat yang berventilasi baik. Simpan kemasan dalam
keadaan tertutup rapat.
Simpan dalam tempat yang berventilasi baik. Jaga dalam keadaan sejuk.
Lindungi dari sinar matahari. Simpan dalam tempat yang berventilasi baik.
Lindungi dari sinar matahari. Jangan terkena suhu melebihi 50°C/122ºF.
Simpan pada suhu tidak lebih dari…°C/…°F. jaga dalam keadaan sejuk.
Buang isi / kemasan ke…
DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,

-ttd-

HERU PAMBUDI

LAMPIRAN IV
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
NOMOR PER- 22 /BC/2016
TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGAMBILAN CONTOH BARANG DAN
PELAKSANAAN PENGUJIAN LABORATORIS SERTA IDENTIFIKASI BARANG
DI BALAI PENGUJIAN DAN IDENTIFIKASI BARANG

MEKANISME LAYANAN PENGUJIAN LABORATORIS DAN IDENTIFIKASI BARANG
I. Kantor Pusat, Instansi Vertikal dan UPT:
1. Kepala Kantor atau Pejabat Bea Cukai menyiapkan Contoh Barang sesuai dengan
petunjuk teknis pengambilan Contoh Barang sebagaimana diatur dalam Lampiran III
Peraturan Direktur Jenderal ini;
2. Menyampaikan SPPLICB baik secara langsung maupun melalui media elektronik dan
dapat dilampiri fotokopi dokumen pabean atau dokumen pelengkap pabean atau data
teknis lainnya;
3. Mengisi kolom Catatan pada SPPLICB dalam hal Contoh Barang yang akan diuji dan
diidentifikasi perlu dikembalikan atau perlu dilakukan pengujian laboratoris langsung di
lapangan;
4. Penyampaian Contoh Barang dapat dilakukan oleh Pejabat Bea dan Cukai, melalui
Kantor Pos atau perusahaan jasa pengiriman barang;
5. Menerima pemberitahuan dari BPIB tentang kekurangan data atau Contoh Barang yang
akan dilakukan pengujian laboratoris dan identifikasi barang;
6. Melengkapi data atau Contoh Barang dan menyampaikannya ke BPIB dengan
menggunakan SPPLICB sebagaimana dimaksud dalam poin (2) dengan menambahkan
keterangan melengkapi data atau Contoh Barang pada baris catatan;
7. Menerima SHPIB dari BPIB;
8. Menerima pengembalian Contoh Barang dalam hal dimintakan sebelumnya.
II. BPIB
1. Menerima SPPLICB atau dokumen lain serta Contoh Barang dari Kantor Pusat, Instansi
Vertikal, atau UPT;
2. Memeriksa Contoh Barang dan kelengkapan SPPLICB dan dokumen lain yang
dilampirkan;
3. Mengembalikan secara tertulis berkas dan/atau Contoh Barang apabila dari hasil
pemeriksaan kedapatan kurang lengkap atau rusak;
4. Melakukan pengujian dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja per Contoh
Barang sejak Contoh Barang diterima (kecuali untuk pelumas dan produknya), dengan
syarat surat permohonan pengujian telah dilengkapi dengan dokumen pendukung,
metode pengujian tersedia, alat/instrumen dalam keadaan baik/stand by, dan
bahan/pereaksi tersedia;
5. Melakukan pengujian laboratoris dan identifikasi barang di lapangan dalam hal ada
permintaan pengujian langsung;
6. Dalam hal memerlukan keterangan tambahan atau tambahan Contoh Barang, KSPT
memberitahukan secara tertulis kepada Pejabat Bea dan Cukai pada kantor yang
bersangkutan tentang kekurangan tersebut selambat-lambatnya 2 (dua) hari kerja sejak
Contoh Barang diterima;
7. Kepala Balai meneliti dan menandatangani SHPIB;
8. Mengadministrasikan SHPIB beserta berkas hasil pengujian laboratoris dan identifikasi
barang;
9. Mengirim SHPIB melalui media elektronik;
10. Menyampaikan Laporan Rekapitulasi SHPIB dan Asli SHPIB secara berkala dalam hal
diperlukan.
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LAMPIRAN V
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
NOMOR PER-22/BC/2016
TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGAMBILAN CONTOH BARANG DAN
PELAKSANAAN PENGUJIAN LABORATORIS SERTA IDENTIFIKASI BARANG
DI BALAI PENGUJIAN DAN IDENTIFIKASI BARANG

MEKANISME LAYANAN PENGUJIAN LABORATORIS BARANG
I.

Pengguna Jasa:
1.
Menyampaikan Contoh Barang langsung ke BPIB dan mengisi SPPL yang disediakan
oleh BPIB;
2.
Membuat catatan pada SPPL dalam hal Contoh Barang yang diuji perlu dikembalikan;
3.
Melakukan pembayaran PNBP ke Bank berdasarkan Tagihan PNBP yang diterima dari
BPIB;
4.
Menerima Bukti Pelunasan Tagihan PNBP dari bank dan menyerahkan kepada BPIB;
5.
Menerima SPPL lembar ketiga dari BPIB;
6.
Menerima BPBP lembar ketiga dari BPIB sebagai Bukti Penerimaan PNBP;
7.
Menerima SHA dan Surat Pengantar SHA dari BPIB;
8.
Menerima kembali sisa Contoh Barang dalam hal diperlukan.

II. BPIB
1. Menerima SPPL serta Contoh Barang dari Pengguna Jasa;
2. Memeriksa kesesuaian Contoh Barang dengan SPPL;
3. Melakukan perhitungan PNBP;
4. Menyerahkan Tagihan PNBP kepada Pengguna Jasa;
5. Melakukan verifikasi Bukti Pelunasan Tagihan PNBP dari Pengguna Jasa;
6. Menyerahkan SPPL lembar ketiga kepada pengguna jasa;
7. Menyerahkan BPBP lembar ketiga kepada Pengguna Jasa;
8. Melampirkan SPPL lembar kesatu dan BPBP lembar kesatu pada dokumen pengujian;
9. Mengarsipkan SPPL lembar kedua dan menyerahkan BPBP lembar kedua kepada
Bendahara Penerima BPIB;
10. Melakukan pengujian dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak SPPL
diterima (kecuali untuk pelumas dan produknya), dengan syarat metode pengujian
tersedia, alat/instrumen dalam keadaan baik/stand by, dan bahan/pereaksi tersedia;
11. Dalam hal diperlukan keterangan tambahan oleh BPIB atau tambahan Contoh Barang,
KSPT memberitahukan secara tertulis dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) hari
kerja kepada Pengguna Jasa tentang kekurangan tersebut;
12. KSPT meneliti dan menandatangani SHA;
13. Kepala Balai meneliti dan menandatangani Surat Pengantar SHA;
14. Mengadministrasikan SHA, Surat Pengantar SHA beserta berkas hasil pengujian
laboratoris;
15. Menyerahkan SHA beserta Surat Pengantar SHA kepada Pengguna Jasa;
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LAMPIRAN VI
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
NOMOR PER-22/BC/2016
TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGAMBILAN CONTOH BARANG DAN
PELAKSANAAN PENGUJIAN LABORATORIS SERTA IDENTIFIKASI BARANG
DI BALAI PENGUJIAN DAN IDENTIFIKASI BARANG

FORMAT SURAT HASIL PENGUJIAN DAN IDENTIFIKASI BARANG

KOP SURAT

Nomor
Sifat
Lampiran
Hal

:
:
:
:

S-..(1)../.../BPIB/...
.....(3)..
.....(4)..
Hasil Pengujian dan Identifikasi Barang

(tanggal, bulan tahun)…(2)..

Yth………(5)..………
………………………..
Sehubungan dengan Surat Permohonan Pengujian Laboratoris dan Identifikasi Contoh Barang Saudara
Nomor ..(6)..tanggal..(7).., yang diterima pada tanggal ..(8).. perihal tersebut pada pokok surat, dengan ini
disampaikan hal-hal sebagai berikut:
1.

Identitas Contoh Barang berdasarkan surat aju/nomor pendaftaran ..(9).. tanggal ..(10)..,
(Importir/Eksportir ............(11).........):

No
(12)

Nama
(diberitahukan)

HS
(diberitahukan)

Jumlah/Jenis
Kemasan

(14)

(15)

(13)

Bentuk/Warna/
Bau

N/A
(16)

(17)

2. Identitas Contoh Barang yang diterima oleh laboratorium :
No.
(18)

Uraian Barang
(19)

Merek

Tipe
(20)

Bentuk Fisik
(21)

(22)

3. Informasi yang dibutuhkan:
........ (23)...................................................................................................................................................
4. Deskripsi hasil pengujian laboratoris dan identifikasi barang:
.........(24)....................................................................................................................................................
.........................……………………………………………………………………………………………............................
5. Kesimpulan dan Pendapat:
.........(25)....................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
6. Hasil pengujian laboratoris dan identifikasi barang sebagaimana tersebut di atas hanya berlaku untuk Contoh
Barang yang diuji.

Demikian disampaikan agar Saudara maklum.
Kepala Balai
(26)
……..(27)………..
NIP...(28)………..
Tembusan: ....(29)....
Halaman ..(30).. dari ...(31)..

PETUNJUK PENYUSUNAN
SURAT HASIL PENGUJIAN DAN IDENTIFIKASI BARANG

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)

(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
(19)
(20)
(21)
(22)
(23)
(24)
(25)
(26)
(27)
(28)
(29)
(30)
(31)

Nomor Surat Hasil Pengujian dan Identifikasi Barang dari Balai Pengujian dan
Identifikasi Barang.
Tanggal Surat Hasil Pengujian dan Identifikasi Barang diterbitkan.
Sifat Surat Hasil Pengujian dan Identifikasi Barang yang diterbitkan.
Keterangan jumlah lampiran yang ada.
Pemohon yang mengajukan Surat Permohonan Pengujian Laboratoris dan Identifikasi
Contoh Barang.
Nomor Surat Permohonan Pengujian Laboratoris dan Identifikasi Contoh Barang dari
kantor pemohon.
Tanggal Surat Permohonan Pengujian Laboratoris dan Identifikasi Contoh Barang
dibuat.
Tanggal Surat Permohonan Pengujian Laboratoris dan Identifikasi Contoh Barang
diterima oleh Balai Pengujian dan Identifikasi Barang yang mengeluarkan Surat Hasil
Pengujian dan Identifikasi Barang.
Nomor pendaftaran atau surat aju Contoh Barang.
Tanggal pendaftaran atau surat aju Contoh Barang.
Nama Importir atau Eksportir Barang.
Nomor urut contoh barang yang diajukan.
Nama contoh barang yang diajukan sesuai yang diberitahukan.
Kode HS contoh barang yang diajukan sesuai yang diberitahukan.
Jumlah dan jenis kemasan contoh barang yang diajukan.
Negara asal barang.
Bentuk, warna dan bau contoh barang yang diajukan.
Nomor urut contoh barang yang diterima oleh laboratorium.
Uraian contoh barang yang diterima oleh laboratorium.
Merek contoh barang yang diterima oleh laboratorium.
Tipe contoh barang yang diterima oleh laboratorium.
Bentuk fisik contoh barang yang diterima oleh laboratorium.
Informasi yang dibutuhkan oleh pemohon.
Deskripsi hasil pengujian laboratoris dan identifikasi barang.
Kesimpulan dan Pendapat berdasarkan hasil pengujian laboratoris dan identifikasi
barang.
Tanda tangan Kepala Balai Pengujian dan Identifikasi Barang yang mengeluarkan
Surat Hasil Pengujian dan Identifikasi Barang.
Nama lengkap Kepala Balai Pengujian dan Identifikasi Barang yang mengeluarkan
Surat Hasil Pengujian dan Identifikasi Barang.
Nomor Induk Pegawai Kepala Balai Pengujian dan Identifikasi Barang yang
mengeluarkan Surat Hasil Pengujian dan Identifikasi Barang.
Tembusan Laporan Hasil Pengujian dan Identifikasi Barang.
Nomor halaman tersebut.
Jumlah keseluruhan halaman Surat Hasil Pengujian dan Identifikasi Barang.

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,
-ttdHERU PAMBUDI

LAMPIRAN VII
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
NOMOR PER-22/BC/2016
TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGAMBILAN CONTOH BARANG DAN PELAKSANAAN
PENGUJIAN LABORATORIS SERTA IDENTIFIKASI BARANG
DI BALAI PENGUJIAN DAN IDENTIFIKASI BARANG

FORMAT LAPORAN HASIL PENGUJIAN DAN IDENTIFIKASI BARANG

KOP SURAT

LAPORAN HASIL PENGUJIAN DAN IDENTIFIKASI BARANG
..........(1).............
Nomor : LHPIB …………(2)…………
Yth.......... (3)...........
................................

Sehubungan

dengan

Surat

Permohonan

Pengujian

Laboratoris

dan

Identifikasi

Contoh

Barang

Nomor.......(4).....tanggal...(5)....., yang diterima pada tanggal......(6).....perihal tersebut pada pokok surat, dengan
ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :
1.

Identitas contoh barang
(importir/eksportir):...(9)...
No
(10)

Nama
(diberitahukan)
(11)

berdasarkan

surat

aju

/

nomor

pendaftaran

HS
(diberitahukan)

Jumlah/Jenis
Kemasan

(12)

(13)

....(7)...,

tanggal

..(8)...,

Bentuk/Warna/
Bau

N/A
(14)

(15)

2. Identitas contoh barang yang diterima oleh laboratorium :
No.

Uraian Barang

Merek

Tipe

(17)

(18)

(19)

(16)

Bentuk Fisik
(20)

3. Informasi yang dibutuhkan :
..........................(21)...........................................................................................................................................
4. Deskripsi Hasil Pengujian dan Identifikasi :
..........................(22)...........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
5. Kesimpulan dan Pendapat:
..........................(23)...........................................................................................................................................
6. Hasil pengujian dan identifikasi sebagaimana tersebut di atas hanya berlaku untuk contoh yang diuji.
Demikian disampaikan, agar Saudara maklum.
..... (24)...., ......... (25)...............
a.n. Kepala Balai
Penyelia Analis

Tembusan :
............... (29).............
Halaman ..(30).. dari ...(31)..

(26)
.................(27).......................
NIP............(28).......................

PETUNJUK PENYUSUNAN
LAPORAN HASIL PENGUJIAN LABORATORIS DAN IDENTIFIKASI BARANG
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
(19)
(20)
(21)
(22)
(23)
(24)
(25)
(26)
(27)
(28)
(29)
(30)
(31)

Nama Laboratorium Mini yang mengeluarkan Laporan Hasil Pengujian dan Identifikasi
Barang.
Nomor Laporan Hasil Pengujian dan Identifikasi Barang dari Balai Pengujian dan
Identifikasi Barang.
Pemohon yang mengajukan Surat Permohonan Pengujian Laboratoris dan Identifikasi
Contoh Barang.
Nomor surat permohonan pengujian laboratoris dan identifikasi contoh barang dari
kantor pemohon.
Tanggal surat permohonan pengujian laboratoris dan identifikasi contoh barang dibuat.
Tanggal surat permohonan pengujian laboratoris dan identifikasi contoh barang
diterima oleh Balai Pengujian dan Identifikasi Barang yang mengeluarkan Laporan Hasil
Pengujian dan Identifikasi Barang.
Nomor pendaftaran atau surat aju Contoh Barang.
Tanggal pendaftaran atau surat aju Contoh Barang.
Nama Importir atau Eksportir.
Nomor urut contoh barang yang diajukan.
Nama contoh barang yang diajukan sesuai yang diberitahukan.
Kode HS contoh barang yang diajukan sesuai yang diberitahukan.
Jumlah dan jenis kemasan contoh barang yang diajukan.
Negara asal barang.
Bentuk, warna dan bau contoh barang yang diajukan.
Nomor urut contoh barang yang diajukan.
Uraian contoh barang yang yang diterima oleh laboratoris.
Merek contoh barang yang yang diterima oleh laboratoris.
Tipe contoh barang yang yang diterima oleh laboratoris.
Bentuk fisik contoh barang yang yang diterima oleh laboratoris.
Informasi yang dibutuhkan oleh pemohon.
Deskripsi hasil pengujian laboratoris dan identifikasi barang.
Kesimpulan dan Pendapat berdasarkan hasil pengujian laboratoris dan identifikasi
barang.
Kota diterbitkannya Laporan Hasil Pengujian dan Identifikasi Barang.
Tanggal diterbitkannya Laporan Hasil Pengujian dan Identifikasi Barang.
Tanda tangan Penyelia Analis yang mengeluarkan Laporan Hasil Pengujian dan
Identifikasi Barang.
Nama lengkap Penyelia Analis yang mengeluarkan Laporan Hasil Pengujian dan
Identifikasi Barang.
Nomor Induk Pegawai Penyelia Analis yang mengeluarkan Laporan Hasil Pengujian dan
Identifikasi Barang.
Tembusan kepada Kepala BPIB yang membawahi Laboratorium Mini yang menerbitkan
Laporan Hasil Pengujian dan Identifikasi Barang.
Nomor halaman tersebut.
Jumlah keseluruhan halaman Laporan Hasil Pengujian dan Identifikasi Barang.
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LAMPIRAN VIII
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
NOMOR PER-22/BC/2016
TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGAMBILAN CONTOH BARANG DAN
PELAKSANAAN PENGUJIAN LABORATORIS SERTA IDENTIFIKASI BARANG
DI BALAI PENGUJIAN DAN IDENTIFIKASI BARANG

FORMAT SERTIFIKAT HASIL ANALISA

KOP SURAT

SERTIFIKAT HASIL ANALISA
Nomor : S-…….-SHA/……../………/…..
SERTIFIKAT HASIL ANALISA
Nomor: S-..(1)../SHA/…/…/…
: …………(2)……………………………….
: …………(3)……………………………….
: …………(4)……………………………….
: …………(5)……………………………….
: …………(6)……………………………….
: …………(7)……………………………….
: …………(8)……………………………….
: …………(9)……………………………….
: …………(10)……………………………….

Nama Contoh Uji
Merk Contoh Uji
Tipe Contoh Uji
Pengirim
Alamat Pengirim
No. Telp./Fax
No./Tgl Surat Pengajuan
Tanggal Diterima
Tanggal Selesai

I.

Uji Pendahuluan

II.

: …………(11)……………………………….

Hasil Analisa :
No.

Parameter Uji

(12)

Metode /Instrumen

(13)

(14)

Dikeluarkan di : (15)
Tanggal

: (16)

Manajer Teknis/KSPT,
(17)
.........(18)...............
NIP (19)
NB :

Hasil analisa hanya berlaku
untuk contoh yang diperiksa

Halaman .. (20).. dari .. (21)..

PETUNJUK PENYUSUNAN
SERTIFIKAT HASIL ANALISA
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
(19)
(20)
(21)

Nomor Sertifikat Hasil Analisa dari Balai Pengujian dan Identifikasi Barang.
Nama contoh barang yang diajukan.
Merek contoh barang yang diajukan.
Tipe contoh barang yang diajukan.
Nama pengirim atau pemohon yang mengajukan permohonan pengujian laboratoris.
Alamat pengirim atau pemohon yang mengajukan permohonan pengujian laboratoris.
Nomor telepon dan/atau nomor fax pengirim atau pemohon yang mengajukan
permohonan pengujian laboratoris.
Nomor dan tanggal Surat Pengajuan.
Tanggal diterimanya contoh barang yang diajukan.
Tanggal selesai pengujian laboratoris terhadap contoh barang yang diajukan.
Nama uji pendahuluan yang dilakukan.
Nomor urut penulisan contoh barang yang diajukan.
Parameter uji yang digunakan dalam pengujian laboratoris.
Metode dan/atau instrumen yang digunakan dalam pengujian laboratoris.
Nama kota tempat Sertifikat Hasil Analisa dikeluarkan oleh Balai Pengujian dan
Identifikasi Barang.
Tanggal Sertifikat Hasil Analisa diterbitkan oleh Balai Pengujian dan Identifikasi Barang.
Tanda tangan Manajer Teknis atau Kepala Seksi Pelayanan Teknis.
Nama lengkap Manajer Teknis atau Kepala Seksi Pelayanan Teknis.
Nomor Induk Pegawai Manajer Teknis atau Kepala Seksi Pelayanan Teknis.
Nomor halaman tersebut.
Jumlah total halaman yang ada pada Sertifikat Hasil Analisa tersebut.
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LAMPIRAN IX
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
NOMOR PER-22/BC/2016
TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGAMBILAN CONTOH BARANG DAN
PELAKSANAAN PENGUJIAN LABORATORIS SERTA IDENTIFIKASI BARANG
DI BALAI PENGUJIAN DAN IDENTIFIKASI BARANG

BIAYA PENGUJIAN LABORATORIS BERDASARKAN INSTRUMEN/METODE PENGUJIAN

No.

Instrumen/Metode

Satuan

Tarif
(Rp)

1.

Fourier Transform Infra Red (FTIR) secara kualitatif

Per Contoh Uji

150.000,00

2.

Fourier Transform Infra Red (FTIR) secara kuantitatif

Per Contoh Uji

200.000,00

3.

Fourier Transform Infra Red (FTIR) Raman secara
kualitatif

Per Contoh Uji

100.000,00

4.

X-Ray Fluoroscence (XRF) secara kuantitatif

Per Contoh Uji

350.000,00

5.

X-Ray Diffraction (XRD) secara kualitatif

Per Contoh Uji

250.000,00

6.

Atomic Absorption Spectroscopy (AAS) secara kuantitatif

Per Contoh Uji

250.000,00

7.

High Performance Liquid Chromatography (HPLC) secara
kuantitatif

Per Contoh Uji

300.000,00

8.

Thermo Gravimetry-Differential Thermal Analyzer (TGDTA) secara kuantitatif

Per Contoh Uji

250.000,00

9.

Surface Area Analyzer secara kuantitatif

Per Contoh Uji

250.000,00

10.

Auto pycnometer secara kuantitatif

Per Contoh Uji

150.000,00

11.

Mikroskop secara kualitatif

Per Contoh Uji

100.000,00

12.

Mikroskop Metalurgi secara kualitatif

Per Contoh Uji

200.000,00

13.

Polarimeter secara kuantitatif

Per Contoh Uji

150.000,00

14.

Refraktometer secara kuantitatif

Per Contoh Uji

200.000,00

15.

UV-Vis Spectrophotometer secara kuantitatif

Per Contoh Uji

200.000,00

16.

Optical Emission Spectroscopy (OES) secara kuantitatif

Per Contoh Uji

300.000,00

17.

Scanning Electron Microscopy-Energy Dipersive
Spectroscopy (SEM-EDAX) secara kualitatif-kuantitatif

Per Contoh Uji

600.000,00

18.

Gas Chromatography-Flame Ionization Detector (GC-FID)
secara kualitatif

Per Contoh Uji

300.000,00

19.

Gas Chromatography-Flame Ionization Detector (GC-FID)
secara kuantitatif

Per Contoh Uji

300.000,00

20.

Gas Chromatography-Mass Spectrometry (GC-MS) secara
kuantitatif

Per Contoh Uji

400.000,00

21.

Flash Point secara kuantitatif

Per Contoh Uji

150.000,00

22.

Oil Content secara kuantitatif

Per Contoh Uji

300.000,00

23.

Densitymeter secara kuantitatif

Per Contoh Uji

50.000,00

24.

Penetrometer secara kuantitatif

Per Contoh Uji

50.000,00

No.

Instrumen/Metode

Satuan

Tarif
(Rp)

25.

Viscometer secara kuantitatif

Per Contoh Uji

200.000,00

26.

Surface Tensionmeter secara kuantitatif

Per Contoh Uji

75.000,00

27.

Densometer secara kuantitatif

Per Contoh Uji

75.000,00

28.

Konduktometer secara kuantitatif

Per Contoh Uji

50.000,00

29.

Soft Solid Tester secara kuantitatif

Per Contoh Uji

50.000,00

30.

Auto Destillation Tester secara kuantitatif

Per Contoh Uji

200.000,00

31.

Melting Point Tester secara kuantitatif

Per Contoh Uji

50.000,00

32.

Dropping Point Tester secara kuantitatif

Per Contoh Uji

50.000,00

33.

Kjeldahl Analyzer secara kuantitatif

Per Contoh Uji

150.000,00

34.

Kimia Fisik secara kualitatif

Per Contoh Uji

100.000,00

35.

Titrasi secara kuantitatif

Per Contoh Uji

150.000,00

36.

Kimia Fisik Lainnya secara kuantitatif

Per Contoh Uji

150.000,00
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LAMPIRAN X
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
NOMOR PER- 22 /BC/2016
TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGAMBILAN CONTOH BARANG DAN
PELAKSANAAN PENGUJIAN LABORATORIS SERTA IDENTIFIKASI BARANG
DI BALAI PENGUJIAN DAN IDENTIFIKASI BARANG

MEKANISME PENGUJIAN ANTAR BPIB
1. BPIB yang mengajukan permohonan pengujian ke BPIB lain.
1.1. Kepala BPIB mengajukan surat permohonan pengujian antar BPIB disertai dengan
parameter pengujian yang diperlukan
1.2. Menyampaikan surat permohonan baik secara langsung maupun melalui media
elektronik;
1.3. Penyampaian Contoh Barang dapat dilakukan oleh Pejabat Bea dan Cukai, melalui
Kantor Pos atau perusahaan jasa pengiriman barang;
1.4. Dalam hal terjadi kekurangan Contoh Barang, Kepala BPIB menerima pemberitahuan
kekurangan Contoh Barang dari BPIB penerima pengujian;
1.5. Melengkapi Contoh Barang dan menyampaikannya ke BPIB sebagaimana dimaksud
dalam poin (1.4)
1.6. Menerima data hasil pengujian dari BPIB penerima pengujian;
1.7. Menuangkan hasil pengujian dari BPIB penerima pengujian ke dalam SHPIB
2. BPIB yang menerima permohonan pengujian dari BPIB lain.
2.1. Kepala BPIB menerima dan memeriksa surat pengajuan dan Contoh Barang dari BPIB
pengirim;
2.2. Memberitahukan secara tertulis kekurangan Contoh Barang apabila dari hasil
pemeriksaan kedapatan contoh barang kurang;
2.3. Melakukan pengujian dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja per Contoh
Barang sejak surat permohonan pengujian diterima (kecuali untuk pelumas dan
produknya), dengan syarat metode pengujian tersedia, alat/instrumen dalam keadaan
baik/stand by, dan bahan/pereaksi tersedia;
2.4. Kepala BPIB meneliti dan menandatangani hasil pengujian;
2.5. Mengirim surat pengantar dan data hasil pengujian melalui Kantor Pos atau
perusahaan jasa pengiriman barang media elektronik;
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LAMPIRAN XI
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
NOMOR PER- 22 /BC/2016
TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGAMBILAN CONTOH BARANG DAN
PELAKSANAAN PENGUJIAN LABORATORIS SERTA IDENTIFIKASI BARANG
DI BALAI PENGUJIAN DAN IDENTIFIKASI BARANG

MEKANISME SUBKONTRAK PENGUJIAN KE LABORATORIUM LAIN

BPIB yang mengajukan permohonan subkontrak pengujian ke Laboratorium lain:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Kepala BPIB mengajukan surat permohonan pengujian ke Laboratorium lain disertai
dengan parameter pengujian yang diperlukan;
Menyampaikan surat permohonan baik secara langsung maupun melalui media elektronik;
Penyampaian Contoh Barang dapat dilakukan oleh Pejabat Bea dan Cukai, melalui Kantor
Pos atau perusahaan jasa pengiriman barang;
Dalam hal terjadi kekurangan Contoh Barang, Kepala BPIB menerima pemberitahuan
kekurangan Contoh Barang dari Laboratorium penerima subkontrak pengujian;
Melengkapi Contoh Barang dan menyampaikannya ke Laboratorium penerima sebagaimana
dimaksud dalam poin (4);
Menerima data hasil pengujian dari Laboratorium penerima subkontrak pengujian;
Menuangkan hasil pengujian dari Laboratorium penerima subkontrak pengujian ke dalam
SHPIB.
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