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PENDAHULUAN
Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan
Penilaian Kesesuaian dinyatakan bahwa Komite Akreditasi Nasional (KAN) menetapkan
akreditasi Lembaga Penilaian Kesesuaian (LPK) sesuai dengan kompetensi dan
kredibilitas yang dimilikinya.
Berkaitan dengan hal tersebut dalam menjalankan akreditasi terhadap Lembaga
Sertifikasi Ekolabel untuk selanjutnya disebut LSE, KAN memiliki persyaratan
persyaratandan aturan/prosedur yang harus dipenuhi oleh LSE.
Dalam hal penerapan akreditasi dan sertifikasi SNI Ekolabel terkait, KAN menerbitkan
Dokumen Pendukung Lembaga Sertifikasi (DPLS) 26 tentang Persyaratan Sertifikasi
Ekolabel.
Dokumen Persyaratan Sertifikasi Ekolabel ini disusun oleh Tim Pengembang Sistem
Akreditasi dan Sertifikasi Ekolabel, Badan Standardisasi Nasional dan Kementerian
Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia sebagai persyaratan tambahan
dari ISO/IEC 17065 yang harus dipenuhi oleh LSE.
Dokumen ini dilengkapi dengan DPLS 27 sebagai Kriteria Kompetensi Personel LSE.
Dokumen persyaratan ini menggantikan Pedoman KAN (PKAN) 800, PKAN 801, PKAN
802, PKAN 803 dan PKAN 804 Tahun 2004.

2.

RUANG LINGKUP
Ruang lingkup ekolabel yang dimaksud dalam pedoman ini adalah Ekolabel Tipe 1.
Ekolabel Tipe I adalah pemberian label lingkungan (tanda ekolabel) oleh pihak ketiga
kepada produk yang memenuhi seperangkat persyaratan (multi-criteria) yang telah
ditentukan pada kategori produk tertentu.

3.

ACUAN

1. SNI Ekolabel terkait;
2. SNI ISO/IEC 17065 Penilaian kesesuaian - Persyaratan untuk lembaga sertifikasi
produk, proses dan jasa;
3. SNI 19-14020 Label dan deklarasi lingkungan - Prinsip umum;
4. ISO 14024 Environmental labels and declarations - Type J environmental labelling 
Principles and procedures,
5. Syarat dan Aturan Akreditasi Lembaga Penilaian Kesesuaian COPUM 01);
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PENGERTlAN
4.1 Akreditasi
rangkaian kegiatan pengakuan formal oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN), yang
menyatakan bahwa suatu lembaga, institusi, atau laboratorium memiliki kompetensi
serta berhak melaksanakan Penilaian Kesesuaian (UU No.20 Tahun 2014).
4.2 Aspek lingkungan
unsur dari suatu kegiatan, produk atau jasa dari organisasi yang berinteraksi atau dapat
berinteraksi dengan lingkungan (5NI 150 14001:2015).
4.3 Evaluator ekolabel
seseorang yang memiliki kompetensi untuk mengevaluasi pemenuhan kriteria ekolabel
yang menjadi dasar bagi sertifikasi ekolabel.
4.4 Dampak lingkungan
perubahan pada lingkungan, baik yang merugikan atau menguntungkan, yang
seluruhnya atau sebagian dihasilkan oleh aspek lingkungan dari suatu organisasi (5NI
15014001:2015).
4.4 Ekolabel
pernyataan yang menunjukkan aspek lingkungan dari suatu produk.
catatan:
Ekolabel juga sering disebut sebagai label lingkungan. Label lingkungan dapat
berbentuk antara lain pernyataan, lambang/simbol, atau grafis yang dicantumkanpada
produk atau kemasan, literatur produk, buletin teknik, iklan atau publikasi.
4.5 Kategori produk
kelompok produk yang mempunyai fungsi serupa/ekivalen.
4.6 Kriteria ekolabel
persyaratan lingkungan yang harus dipenuhi oleh produk untuk mendapatkan hak
penggunaan tanda ekolabel Indonesia.
4.7 Lembaga Sertifikasi Ekolabel
lembaga penilaian kesesuaian pihak ketiga yang menerbitkan sertifikat dengan
menerapkanskema sertifikasi Ekolabel.
4.8 Produk
barang atau jasa.
4.9 Sertifikasi
rangkaian kegiatan penerbitan sertifikat terhadap barang dan atau jasa
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4.10 Sertifikasi ekolabel
proses yang berkaitan dengan pemberian sertifikat yang menyatakan bahwa produk
terse but telah dievaluasi dan dinyatakan memenuhi kriteria ekolabel untuk kategori
produk yang telah ditetapkan.
4.11 Tanda ekolabel
tandasertifikasi yang dicantumkan pada produk, kemasan atau label yang menyatakan
bahwa produk terse but telah memenuhi persyaratan SNI tentang kriteria ekolabel
(PKAN 403-2011, Butir 3.9).
4.12 Evaluasi
Kombinasi fungsi seleksi dan determinasi kegiatan penilaian kesesuaian (SNI ISO/IEC
17065:2012).
CATATAN fungsi seleksi dan determinasi diuraikan dalam ISO/lEe 17000:2004,
Oauses A.2 and A.3.

S. AKREDITASI
Setiap LSE wajib mendapatkan akreditasi dari KANdengan lingkup sertifikasi ekolabel
untuk SNI kriteria ekolabel tertentu. LSE yang akan mengajukan akreditasi harus telah
menerapkan SNI ISO/IEC 17065:2012 Penilaian kesesuaian - Persyaratan untuk
lembaga sertifikasi produk, proses dan jasa, serta ketentuan dan peraturan
perundangan-undangan terkait, termasuk perijinan usaha jasa sertifikasi, yang berlaku
di Indonesia . Ketentuan lebih lanjut mengenai akreditasi mengikuti ketentuan yang
ditetapkan oleh KAN.

6.

KEGIATAN SERTIFlKASI
Sertifikasi mencakup evaluasi LSEterhadap pemenuhan kriteria ekolabel oleh produk
tertentu dan pemberian hak untuk menggunakan tanda ekolabel. Pernyataan
pemenuhan kriteria ekolabel dan pemberian hak untuk menggunakan tanda ekolabel
dimuat dalam sertifikat ekolabel.
Dalam menjalankan tugasnya, LSE minimal melaksanakan fungsi sebagai berikut :
1) Memeriksa kelengkapan administrasi pemohon termasuk lingkup varian produk
yang diajukan pemohon;
2) Mengkaji kecukupan dokumen yang disampaikan pemohon (evaluasi
kecukupan);
3) Melaksanakan evaluasi lapangan;
4) Mengambil contoh dan mengujifmenginspeksi produk pemohon, bila diperlukan;
5) Mengevaluasi pemenuhan pemohon terhadap SNI kriteria ekolabel;
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Membuat keputusan sertifikasi ekolabel;
Memantau penggunaan tanda ekolabel;
Menangani permohonan, perpanjangan sertifikat tanda ekolabel, serta masalah
lain yang terkait.
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Diagram 1 Alur Sertifikasi Ekolabel
A.

PERMOHONAN
Pemohon sertifikat ekolabel harus mengajukan permohonan kepada LSE yang telah
diakreditasi oleh KAN. Pemohon sertifikasi ekolabel adalah produsen atau
perwakilannya atau pemilik merek dagang yang memenuhi legalitas usaha sesuai
dengan ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku di Indonesia.Apabiia
pemohon adalah perwakilan dagang, maka pemohon tersebut harus mendapat
persetujuan mengenai pengajuan sertifikasi ekolabel dan pernyataan dari produsen
(pembuat barang) bahwa ketentuan sertifikasi juga akan konsisten dipenuhi oleh
produsen (pembuat barang).
Beberapa prasyarat sertifikasi ditetapkan guna memberikan jaminan bahwa
perlindungan lingkungan hidup dilaksanakan secara konsisten dan kriteria ekolabel
senantiasa akan dipenuhi oleh pemegang sertifikat. Khusus terkait dengan
prasyarat penerapan Sistem Manajemen Ungkungan dan Sistem Manajemen Mutu,
dan SNI produk, pemohon/pemegang serifikat harus mampu memberikan bukti
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bahwa persyaratan-persyaratan dalam kriteria ekolabel menjadi bag ian dalam
penerapan Sistem Manajemen Lingkungan dan Sistem Manajemen Mutu .

B. TINJAUAN PERMOHONAN
B.l PRASYARAT SERTIFIKASI EKOLABEL
L5E melakukan tinjauan permohonan terhadap pemenuhan prasyarat sertifikasi
ecolabel, sebagai berikut:

1. Penaatan
Peraturan
Perundang-undangan
Perlindungan
dan
Pengelolaan Lingkungan
Saat mengajukan permohonan sertifikasi ekolabel, pemohon harus menyediakan
pernyataan tertulis bahwa pemohon dan fasilitas produksi sertaunit
penunjangnyatidak sedang mendapat sanksi administrasi (kecuali teguran
tertulis) dan/atau sanksi pidana dalam bidang lingkungan berdasarkan peraturan
perundang-undangan lingkungan hidup yang berlaku dan/atau sedang dalam
penyidikan kasus lingkungan di Indonesia .
2. Penerapan Sistem Manajemen Lingkungan
Saat mengajukan sertifikasi ekolabel, pemohon harus menyediakan pernyataan
tertulisbahwa Sistem Manajemen Lingkungan (SML) telah diterapkan secara
efektif pada fasilitas produksi dan unit penunjangnya, serta penerapan SML akan
terus berlangsung selama masa sertifikat ekolabel berlaku.
3. Penerapan Sistem Manajemen Mutu dan Pemenuhan Standar Produk
Saat mengajukan sertifikasi ekolabel, pemohon harus menyediakan pernyataan
tertulisbahwa Sistem Manajemen Mutu (SMM) telah diterapkan secara efektif
pada fasilitas produksi dan unit penunjangnya, serta penerapan SMM akan terus
berlangsung selama masa sertifikat ekolabel berlaku.
Apabila untuk produk tersebut terdapat SNI produk yang sesuai maka pemohon
harus menyediakan pernyataan tertulis bahwa persyaratan mutu SNI produk
telah dipenuhi dan secara konsisten akan dipenuhi selama masa sertifikat
ekolabel berlaku.
4. Penggunaan kemasan yang ramah lingkungan
Saat mengaJukan sertifikasi ekolabel, pemohon harus menyatakan bahwa
persyaratan mengenai kemasan sebagaimana ditetapkan dalam kriteria ekolabel
akan konsisten dipenuhi.
B.2 PERJANJIAN SERTIFIKASI
LSE dan pemohon harus memiliki perjanjian berkekuatan hukum untuk pelaksanaan
sertifikasi.
Kesepakatan antara L5E sebagai pemberi sertifikat ekolabel dengan pemegang
sertifikat ekolabel dilakukan sebelum pela ksanaan evaluasi lapangan untuk
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mencegah terjadi kesalahpahaman dan perselisihan. LSE membuat perjanjian
sertifikasi merujuk ke SNI ISO/IEC 17065 yang mengatur tentang persyaratan
perjanjian sertifikasi.

C. PRA EVALUASI
LSE harus melakukan pra-evaluasi yang bertujuan untuk:
1. meninjau informasi terdokumentasi dari persyaratankriteria ekolabel pemohon;
2. memperoleh informasi penting terkait dengan lingkup sertifikasi ekolabel yang
diterapkan, termasuk:
- lokasi pemohon;
- proses dan peralatan yang digunakan;
- tingkat kendali yang dibuat;
- persyaratan hukum dan peraturan yang berlaku;
3. mengevaluasi kondisi lokasi spesifik dari pemohondan melakukan diskusi
denganpersonel dari pemohon untuk menentukan kesiapan evaluasi;
4. meninjau alokasi sumber daya untuk evaluasi dan menyetujui rincian evaluasi
dengan pemohon; dan
5. menetapkan fokus perencanaan evaluasi dengan mendapatkan pemahaman
yang cukup mengenaipemenuhan persyaratan kriteria ekolabel pemohon
dankondisi operasional pemohon di lokasi.

D. EVAlUASI
LSE harus menetapkan evaluator dan tenaga ahli (apabila diperlukan) sesuai
dengan persyaratan kompetensipelaksanaan evaluasi. Evaluator melaksanakan
evaluasi berdasarkan penugasan dari LSE.
Pelaksanaan evaluasi mencakup butir D.l dan D.2, namun tidak terbatas pada:

D.l PENGAMBlLAN CONTOH DAN PENGUJIAN
Jika pemenuhan kriteria ekolabel yang terkait dengan pengujian belum dapat
disediakan oleh pemohon atau hasil pengujian yang disampaikan tidak sesuai
dengan persyaratan kriteria ekolabel untuk parameter uji, pengambilan contoh dan
lainnya, maka LSE harus melakukan pengambilan contoh dan melakukan pengujian
terkait dengan persyaratan kriteria ekolabel.
Pengambilan contoh dan pengujian dilakukan sesuai dengan jenis produk dan
kualitas lingkungan, dilakukan dijalurproses produksi oleh personel Petugas
Pengambil Contoh (PPC) yang memiliki sertifikat kompetensi dari Lembaga
Sertifikasi Person (LSP). Kriteria kompetensi PPC merujuk kepada DPLS 27.
LSE harus menjamin bahwa contoh uji yang diambil mewakili produk dan/atau
varian produk yang akan disertifikasi, dan cara penanganan contoh (transportasi
dan penyimpanan) dilakukan dengan cara yang benar agar sifat asal dari contoh uji
tidak berubah. Contoh uji yang telah diambil oleh PPC dilakukan pengujian
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dan/atau evaluasi berdasarkan SNI kriteria ekolabel. Pengujian contoh uji harus
dilakukan pada laboratorium uji yang telah memenuhi persyaratan SNI ISO/lEe
17025, yang dibuktikan melalui:
1. Akreditasi KANi atau
2. Akreditasi badan akreditasi negara lain yang telah memiliki perjanjian saling
keberterimaan (MRA) dengan KAN; atau
3. Evaluasi sendiri oleh LSE.
Laporan hasil pengujian harus dievaluasi oleh evaluator LSE.
D.2 AUDIT LAPANGAN
LSE harus melakukan audit lapangan untuk memastikan
memenuhi persyaratan kriteria ekolabel produk tertentu.

produkpemohon

Pemohon harus menerapkan Sistem Manajemen Ungkungan (SML) yang mampu
menjamin konsistensi pemenuhan persyaratan kriteria dan ambang batas ekolabel,
pengendalian dampak lingkungan serta pemenuhan prasyarat penaatan peraturan
perundang-undangan perlindungan dan pengelolaanlingkungan hidup.
Audit lapangan mencakup:
1. penilaian pemenuhan persyaratan kriteria ekolabel;
2. audit sistem manajemen lingkungan (seperti pengendalian
pemantauan, audit internal dan tinjauan manajemen)i dan
3. audit proses.

operasional,

LSE harus menginformasikan kepada klien seluruh ketidaksesuaian yang ditemukan
saat audit lapangan dan memberikan kesempatan kepada pemohon untuk
memperbaiki ketidaksesuaiandalam waktu maksimal 3 bulan, sebelum proses
sertifikasi dapat dilanjutkan.

E.

LAPORAN EVALUASI
Tim evaluator harus membuat laporan evaluasi berdasarkan hasil audit lapangan,
tinjauan pemenuhan kriteria dan ambang batas ekolabel dan/atau hasil pengujian
contoh uji, yang selanjutnyadisampaikan kepada pimpinan LSE untuk proses
pengambilan keputusan.

F.

KEPUTUSAN SERTIFIKASI
Pengambilan keputusan sertifikasi dilakukan oleh satu orang atau lebih personil
yang tidak terlibat dalam proses evaluasi dan memiliki kompetensi yang cukup dan
sesuai dengan Iingkup sertifikasi ekolabel. Personil pengambil keputusan sertifikasi
dapat didampingi oleh personil yang memiliki bidang kompetensi spesifik pada
Iingkup sertifikasi produk ekolabel tertentu, namun personil tersebut bukan
merupakan bagian dari Tim Evaluator.
Pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan hasil tinjauan terhadap seluruh
informasi terdokumentasi dan laporan evaluasi Tim Evaluator.
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LSE harus mempublikasikan keputusan sertifikasi di website LSE selambatnya 30
(tiga puluh) hari kerja setelah keputusan sertifikasi ditetapkan.

G. BANDING
LSE harus memiliki proses untuk menangani banding yang disampaikan oleh
pemohon atau klien sertifikasi LSE. Penyampaian banding harus disampaikan oleh
pemohon atau klien sertifikasi LSE dalam waktu selambat-Iambatnya 30 (tiga
puluh) hari kerjaterhitung sejak keputusan LSE disampaikan kepada pemohon atau
klien LSE.
Dalam hal terdapat banding, penyelesaian dan keputusan banding harus
dilaksanakan selambat-Iambatnya 20 (dua puluh) hari kerjaterhitung sejak
diterimanya banding.

H. PENERBITAN SERTIFIKAT
Sertifikat ekolabel berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak ditetapkan. Penetapan
tanggalberlakunyasertifikat tidak boleh lebih awal dari tanggal keputusan sertifikasi
yang ditetapkan oleh LSE.
Dalam hal alamat atau nama perusahaan atau status badan hukum berubah dari
yang
termuat dalam
sertifikat ekolabel,
pemegang
sertifikat
harus
menginformasikan perubahan tersebut kepada LSE selambat-Iambatnya 15 hari
setelah perubahan terjadi untuk penyesuaian sertifikatnya. Jika sertifikat ekolabel
hilang atau rusak, pemegang sertifikat harus mengajukan kepada LSE dengan
pernyataan fakta dan dokumen pendukung untuk penerbitan ulang sertifikat.
Terhitung tanggal berakhirnya sertifikat, penggunaan tanda ekolabel oleh
pemegang sertifikat harus dihentikan dan sertifikat diserahkan kepada LSE. LSE
harus menginformasikan kepada publik mengenai berakhirnya sertifikasi ekolabel
tersebut dan penjelasan mengenai status produk bertanda ekolabel yang masih
beredar dipasar. Jika pemegang sertifikat tidak segera mengembalikan sertifikat
ekolabel setelah masa berlaku sertifikat berakhir, maka LSE menarik sertifikat
dengan pemberitaan kepada publik.

I.

SURVAILEN (SURVAILENCE)
LSE harus memiliki program evaluasi untuk satu siklus sertifikasi dan dikembangkan
untuk mengidentifikasi kegiatan evaluasi yang dibutuhkan klien untuk memenuhi
persyaratan sertifikasi standar atau dokumen normatif lainnya yang dipilih.
Untuk pemeliharaan sertifikasi, LSE harus melaksanakan pengawasan berkala
(survailence) minimal 2 kali dalam periode sertifikasi, dengan survailen pertama
dilakukan paling lambat 12 bulan setelah keputusan sertifikasi.
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Pelaksanaan evaluasi dalam survailen dilakukan sesuai dengan evaluasi pada
sertifikasiawal. Keputusan pemeliharaan sertifikasi dari hasil pelaksanaan kunjungan
survailen dapat dilakukan oleh nm evaluator. Namun jika hasil survailen
menunjukan ketidakkonsistenan dalam pemenuhan persyaratan sertifikasi ekolabel,
maka keputusan pemeliharaan sertifikasi harus dilakukan oleh personil yang
berbeda dengan nm Evaluator.

L.

SERTlFIKASI ULANG
Klien mengajukan permohonan sertifikasi ulang kepada LSE selambatnya 6 (enam)
bulan sebelum berakhirnya masa berlaku Sertifikat Ekolabel.
Keputusan sertifikasi ulang ditetapkan sebelum berakhir masa berlaku Sertifikat
Ekolabel.
Proses evaluasi dalam sertifikasi ulang dilakukan sesuai dengan proses evaluasi
pada sertifikasi awal. Keputusan pemberian sertifikasi ulang harus dilakukan oleh
personil kompeten yang berbeda dengan nm Evaluator.

M. EVALUASI KHUSUS
Evaluasi khusus dapat dilakukan untuk menindaklanjuti hal-hal sebagai berikut:
a. penyelesaian keluhan yang harus dilakukan melalui evaluasi dengan
pemberitahuan singkat (short notice); atau
b. penambahan atau perubahan lingkup sertifikasi ekolabel.

N. PEMBEKUAN DAN PENCABUTAN SERTlFIKAT
LSE harusmembekukan sertifikat ekolabel yang telah diterbitkan, apabila :
a. klien yangdisertifikasi telah gagal memenuhipersyaratan kriteria ekolabel;
dan/atau
b. klien yang disertifikasi tidakmemperbolehkan kunjungan survailen; dan/atau
c. klien yang disertifikasi telah memintapembekuan sertifikat secara sukarela.
L5E harus menetapkan jangka waktu perbaikan pembekuan. Jika pembekuan tidak
dapat ditindaklanjuti dengan perbaikan yang sesuai, LSE harus mencabut sertifikat
yang telah diterbitkan setelah jangka waktu perba ikan untuk pembekuan yang
ditetapkan terlampaui.
Sertifikat ekolabel dapat dicabut apabila:
a. terdapat kesengajaan melakukan ketidaksesuaiankategori Major; dan/atau
b. terbukti melanggar hukum yang telah ditetapkan oleh instansi berwenang;
dan/atau
c. tidak dapat menindaklanjutipembekuan yang dilakukan oleh
perbaikan yang sesuai; dan/atau

LSE dengan

d. klien yang disertifikasi meminta pencabutan sertifikat ekolabel secara sukarela.
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Pada masa pembekuan sertifikat ekolabel atau setelah pencabutan sertifikat
ekolabel, klien tidak diperkenankan menggunakan tanda ekolabel pada prod uk dan
media lainnya.

O. INFORMASI PUBLIK
LSE harus menyediakan informasi tentang kJien yang disertifikasi dengan atau
tanpa permintaan, termasuk klien yang sertifikasinya dibekukan atau dicabut,
yang mencakup informasi:
1. Nama Klien;
2. Alamat Klien;
3. Lingkup sertifikasi ekolabel mencakup kategori dan varian produk sertifikasi
ekolabel, serta merk; dan
4. Masa berlaku sertifikat.
Dalam hal sertifikat ekolabel dibekukan atau dicabut, maka LSE melakukan
pemberitaan kepada publik selambatnya 7 (tujuh) hari sejak tanggal pembekuan
atau pencabutan.

P. MEKANISME PENANGANAN KELUHAN
LSE harus memiliki prosedur yang memadai untuk mengantisipasi masalah
potensial, termasuk penanganan keluhan dari pihakyang berkepentingan, selain
pemegang sertifikat.
Mekanismepenanganan keluhan harus dapat diakses pubJik dan LSE harus
secara
efektif,serta
LSE
memastikan
penanganan
keluhan
dilakukan
harusmemastikanpenanganan keluhan yang disampaikan kepadaklien LSE telah
ditindaklanjuti.
Dalam hal pihak pengaju keluhan tidak puas dengan tanggapan yang disampaikan
LSE, mekanisme penanganan keluhan LSE juga harus memberikan kesempatan
pihak pengaju untuk menyampaikan keluhan kepada KAN.
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Mekanisme pengajuan keluhan untuk sertifikasi ekolabel mengikuti diagram alir
sebagai berikut:
Keluhan
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Diagram 2. AlurPengajuan Keluhan pada Skema Ekolabel
Jika diperlukan, KAN dapat ikut bersama evaluator LSE ke lapangan untuk
melaksanakan audit investigasi penanganan keluhan dengan pemberitahuan singkat
(short audit notice).
Q. LOGO EKOLABEL
Pencantuman dan penerapan logo ekolabel digunakan oleh pemegang sertifikat
padaproduk atau kemasan yang telah dinyatakan memenuhi persyaratan kriteria
ekolabel.

1. Tanda Ekolabel
Tanda ekolabel yang boleh digunakan adalah dalam bentuk, ukuran dan warna
yang tepat dengan ketentuan sebagai berikut:
i. Bentuk, ukuran dan warna tanda ekolabel sesuai dengan Logo Ekolabel
Indonesia yang ditetapkan oleh Menteri Negara Lingkungan Hidup melalui
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 2 Tahun 2014 tentang
Pencantuman Logo Ekolabel. Pemegang sertifikat dapat mencantumkan
tanda ekolabel dengan warna hitam putih karena pertimbangan
kehematan biaya pencetakan.
ii. Setiap pembesaran dan pengecilan ukuran harus proporsional.
iii. Pemegang sertifikat harus menyampaikan model penggunaan tanda
ekolabel pada produk/kemasan kepada LSE untuk verifikasi ketepatan
penggunaannya.
2. Pencantuman Tanda Ekolabel
i. Tanda ekolabel ditampilkan pada produk (apabila memungkinkan),
kemasan terkecil atau apabila tidak memungkinkan pada kemasan
lebih besar sedemikian rupa sehingga mudah dilihat oleh pembeli
pengguna. Pencantuman tanda ekolabel harus dengan pencetakan
permanen di produk atau kemasannya.

pada
yang
atau
yang
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Tanda ekolabel yang tidak memungkinkan ditampilkan pada produk (jasa),
dapat ditampilkan dalam media lain (misal : brosur, papan nama dsb), yang
tidak menyesatkan atau menyebabkan salah pengertian (misleading).
Sebagai pernyataan telah memenuhi persyaratan kriteria ekolabel tertentu,
pada pencantumantanda ekolabel harus disertai nomor sertifikat ekolabel
di bawah tulisan "Ramah Lingkungan". Nomor sertifikat mengikuti pola
sebagai berikut:
No. SNI Kriteria Ekolabel
No. xxx/ABC/yy/zz
Keterangan:
xxx
= no. urut sertifikasi yang dikeluarkan oleh LSE
ABC
= inisial nama LSE
yy
= bulan sertifikasi
zz
= tahun sertifikasi

3. Pemanfaatan Tanda Ekolabel
i.
Pemanfaatan tanda ekolabel terbatas hanya pada varian produk yang
telah dinyatakan sesuai dengan persyaratan Kriteria Ekolabel Produk
yang diacu.
Pemegang sertifikat yang telah diberikan hak penggunaan tanda ekolabel
ii.
berhak mempublikasikan tanda ekolabel pada brosur atau bahan
publikasilainnya. Tanda ekolabel tidak boleh digunakan untuk kegiatan
diluar ruang lingkup sertifikasinya .
Logo lembaga sertifikasi dapat dicantumkan bersama-sama dengan tanda
iii.
ekolabel, apabila diinginkan oleh pemegang sertifikat.
4. Ketentuan Lain dalam Menggunakan Tanda Ekolabel
i.
Jika produsen mengalami pembekuan sertifikasi ekolabel, maka harus
segera menghentikan penggunaan tanda ekolabel pada produk,
kemasan, dan/atau media lain yang digunakan.
ii.
Pemegang sertifikat yang sertifikatnya dicabut atau telah berakhir masa
berlakunya dan tidak diperpanjang, harus segera menghentikan
penggunaan tanda ekolabel pada prod uk atau kemasannya .
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