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1.0 Purpose 

Prosedur ini mempunyai struktur sesuai dengan persyaratan dari Komite Akreditasi 
Nasional, yang menjadi pegangan PT. GGC SERTIFIKASI INDONESIA selaku lembaga 

yang memberikan layanan sertifikasi bidang Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah 
Umrah. 

 
2.0 Scope 

Sertifikasi  Penyelenggaraan  Perjalanan  Ibadah  Umrah  merupakan  skema  mandatory  
sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 8 Tahun 2018 Tentang 
Penyelenggaraan Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) Pasal 37 tentang 
setiap PPIU wajib di sertifikasi dengan acuan ruang lingkup usaha sebagai berikut : 

 Salinan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia no.8Tahun2018 Tentang 
Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah. 

 Salinan Keputusan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Ibadah Umrah No. 337 
tahun 2018Tentang Pedoman Akreditasi Penyelenggaraan Haji dan Umrah 

 
3.0 Responsibilities   

3.1 Lead Auditor yang ditugaskan oleh Certifier  akan bertanggung jawab atas manajemen 
audit, penugasan pekerjaan/tugas, perubahan pekerjaan/tugas selama audit dan kinerja 
masing-masing Auditor dan / atau Pengamat/Ahli Teknis/Penerjemah/Pemandu. 

 
3.2 Lead Auditor  juga bertanggung jawab untuk membuat perencanaan audit, melakukan 

audit, menyiapkan laporan audit dan menyerahkan laporan audit tepat waktu dengan 
informasi yang diperlukan yang relevan atau dokumen pendukung kepada PT. GGC 
SERTIFIKASI INDONESIA dan klien. Namun, kepemilikan laporan terletak pada PT. 
GGC SERTIFIKASI INDONESIA 

 
4.0 Description of Activities 

4.1 Permohonan Sertifikasi 

4.1.1 Kondisi awal permohonan sebelum sertifikasi dilakukan adalah sbb : 

a) Semua informasi yang diperlukan oleh PT. GGC SERTIFIKASI INDONESIA untuk 

melengkapi program Sertifikasi PPIU harus disediakan oleh pelanggan. Pelanggan 
diharuskan melekapkan formulir “F25E, Application Form for Penyelenggaraan 
Perjalanan Ibadah Umroh (PPIU)” 

b) Apabila pada pada form pendaftaran ditemukan hal yang tidak memuaskan, 
kurang lengkap/tidak jelas/tidak sesuai dengan persyaratan pengajuan, maka PT. 
GGC SERTIFIKASI INDONESIA akan menginformasikan kepada calon 
pelanggan yang mengajukan aplikasi tersebut mengenai aspek yang tidak 
terpenuhi olehnya. 
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4.1.2 Calon Pelanggan mengisi Formulir Pendaftaran F25E secara lengkap dan dikembalikan 
ke Bagian Marketing PT. GGC SERTIFIKASI INDONESIA untuk mempersiapkan 

Penawaran Teknis serta Biaya Sertifikasi. 

 

4.2 Kajian Permohonan Sertifikasi 

4.2.1 PT. GGC SERTIFIKASI INDONESIA akan melakukan pengkajian permohonan 

sertfikasi mengikut prosedur “QP08 Marketing, contract and contract review”” dan 
memelihara rekamannya untuk menjamin agar : 

a) Persyaratan sertifikasi didefinisikan dengan jelas, dipahami, dan 
didokumentasikan; 
 

b) Tidak terdapat perbedaan pengertian antara PT. GGC SERTIFIKASI INDONESIA 

dan calon pelanggan; 

c) mampu melaksanakan Sertifikasi yang diminta, dan menjangkau lokasi operasi 
calon pelanggan. 

4.3 Kontrak Kerjasama Jasa Sertifikasi 

4.3.1 PT. GGC SERTIFIKASI INDONESIA menyelesaikan urusan kontrak kerjasama jasa 
sertifikasi dengan calon pelanggan. 

a) Jika Penawaran Biaya Sertifikasi telah disetujui oleh calon pelanggan, bagian 
Administrasi Marketing akan mempersiapkan dan menerbitkan perjanjian kontrak 
kerjasama dan mengirimkan draft kontrak kerjasama (F43A Contract to Perform 
Certification Services) jasa sertifikasi kepada calon pelanggan untuk 
ditindaklanjuti dan disepakati kedua belah pihak. 

 

b) Setelah menerima masukan, koreksi atau hal lain yang lebih spesifik mengenai 
kontrak kerja sama jasa sertifikasi serta mendapat kesepahaman bersama 
mengenai hak dan kewajiban serta mendapat persetujuan resmi mengenai 
perincian kontrak dari calon pelanggan, maka “PPIU Certification Manager” akan 
melakukan finalisasi kontrak kerjasama jasa sertifikasi. 

 
4.4 Persiapan Audit 

Berdasarkan persetujuan kontrak kerjasama jasa sertifikasi yang telah disepakati kedua 
belahpihak, maka PT. GGC SERTIFIKASI INDONESIA akan: 

 

a) Mempersiapkan dan menunjuk tim audit kegiatan sertifikasi yang akan dipimpin 
oleh seorang Lead Auditor (Auditor Kepala) apabila lebih dari 1 auditor, 
sedangkan apabila di audit oleh 1 orang auditor maka auditor yang bersangkutan 
berstatusnya harus sudah Lead Auditor, yang bertanggung jawab menjamin 
bahwa Audit dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan persyaratan sertifikasi 
yang diajukan oleh calon pelanggan/auditee. 
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b) PPIU Manager Certification PT. GGC SERTIFIKASI INDONESIA menunjuk tim 

audit, termasuk ketua tim audit (jika berlaku), dengan mempertimbangkan 
kompetensi yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan audit. Ini harus 
mempertimbangkan hal-hal berikut, 

 

 Identifikasi pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk mencapai 
tujuan audit; 

 Pemilihan anggota tim audit sedemikian rupa sehingga semua pengetahuan 
dan keterampilan yang diperlukan ada di tim audit. 

 
4.5 Penunjukkan dan Pemberitahuan Tim Audit kepada Auditee 

a) Lead Auditor yang dibantu oleh staf marketing dan perencanaan Audit  PT. GGC 
SERTIFIKASI INDONESIA, menirimkan rencana audit yang diusulkan setidaknya 
tujuh (7 hari) sebelum hari pertama audit. Perencanaan logistik (akomodasi, 
pengaturan perjalanan) harus dilakukan oleh Lead Auditor dengan bantuan 
administrasi PT. GGC SERTIFIKASI INDONESIA. Sebelum diaudit, harus ada 

kesepakatan bersama pada tanggal dan anggota tim audit. 
 

b) Rencana tersebut, setidak-tidaknya, harus memberikan rentang waktu yang 
diusulkan untuk audit, mengidentifikasi area mana yang harus dilakukan setiap 
auditor dan diketahui oleh pihak yang diaudit untuk persiapan. Hari kerja audit harus 
didasarkan pada evaluasi yang dibuat sebagaimana dinyatakan dalam Laporan 
Tinjauan Aplikasi (F28A). Jika terdapat perubahan ruang lingkup sertifikasi dari apa 
yang telah disepakati, perubahan audit tersebut tidak akan dilakukan, jika memang 
tetap diminta untuk dimasukkan dalam ruang lingkup dan diaudit, klien harus 
mengirimkan aplikasi baru ke PT. GGC SERTIFIKASI INDONESIA. 

 

 
4.6 Pelaksanaan Audit 

Kegiatan Audit dilaksanakan dalam 3 (tiga) tahapan, yaitu Pertemuan Pembukaan 
(opening meeting), Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan, pertemuan Internal 
dan Pertemuan Penutupan (closing meeting). 
 

4.6.1 Durasi Audit 

a) Perhitungan durasi evaluasi sertifikasi awal (W) dihitung sebagai berikut : 

Durasi evaluasi minimum untuk lokasi kantor pelayanan (Wd) ditambah jumlah 
hari audit berdasarkan jumlah jemaah yang terdaftar dalam 3 tahun terakhir (Wj) 

W = Wd+Wj 
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Dimana; 

Waktu dasar audit di lokasi, 
dalam hari, Wd 

Jumlah hari audit setiap jumlah jemaah 
terdaftar dalam 3 tahun terakhir, Wj 

1.0 1 sampai 999 = 0.5 

 1000 sampai 4999 = 1.0 

 5000 sampai 9999 = 1.5 

 >10,000 = 2.0 

b) Perhitungan durasi evaluasi survailen adalah 1/3 dari durasi evaluasi sertifikasi 
awal (W). 

c) Perhitungan durasi evaluasi re-sertifikasi adalah 2/3 dari durasi evaluasi 
sertifikasi awal (W). 

 

4.6.2 Pertemuan Pembuka (Opening Meeting) 

Pertemuan Pembukaan adalah pertemuan antara Tim Audit dengan klien yang bertujuan 
untuk memberikan penjelasan mengenai tujuan, ruang lingkup, jadwal, metodologi dan 
prosedur sertifikasi, serta meminta surat kuasa dan/atau surat tugas Manajemen 
Representatif. 

Dari pertemuan tersebut diharapkan ketersediaan, kelengkapan dan transparansi data-
data yang dibutuhkan oleh Tim Audit dapat dipenuhi oleh klien. 

 
4.6.3 Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan 

 

a) Verifikasi dokumen adalah kegiatan yang dilakukan Tim Audit untuk menghimpun, 
mempelajari, serta menganalisis data dan dokumen agar dapat dipertanggung-
jawabkan kebenarannya. 

b) Observasi lapangan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Tim Audit untuk menguji 
kebenaran data melalui pengamatan, pencatatan, uji petik dan penelusuran, dan 
menganalisis menggunakan kriteria dan indikator yang telah ditetapkan untuk 
dapat melihat pemenuhannya. 

 
4.6.4 Ketidaksesuaian 

Ketidaksesuaian major akan diterbitkan jika terdapat nilai “nol” pada indikator dominan, 
klien harus menyampaikan bukti perbaikan ke PT. GGC sertifikasi Indonesia untuk 
dilakukan verifikasi efektifitas perbaikan sebelum dilakukan pengambilan keputusan. 
 
Masa  perbaikan untuk ketidaksesuaian major dibatasi paling lama dalam 2 (dua) bulan 
setelah hari terakhir audit/evaluasi atau sebelum masa berlaku sertifikasinya berakhir 
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(jika kurang dari 2 bulan). Jika dalam 2 (dua) bulan tidak ada perbaikan, maka akan 
dilaksanakan audit ulang. 
 
Ketidaksesuaian minor diterbitkan jika terdapat nilai “nol” pada indicator co-dominan, 
PPIU harus menyampaikan rencana perbaikan ke PT. GGC Sertifikasi Indonesia untuk 
dilakukan verifikasi efektifitas pada evaluasi berikutnya. Apabila klien tidak 
menindaklanjuti rencana perbaikan pada audit berikutnya maka PT. GGC Sertifikasi 
akan membekukan status sertifikasi klien. 
 

4.6.5 Pertemuan Internal Tim Audit 

Sebelum pertemuan penutupan dengan Auditee. Tim Audit akan melaksanakan 
pertemuan internal yang dipimpin oleh Lead Auditor. 

Temuan audit harus dilaporkan dan dievaluasi terhadap persyaratan spesifik secara 
ringkas dalam laporan audit. Kata-kata seperti “patuh”, “tidak berlaku”, “tidak  
 
mengaudit” dll harus dibuat dalam Daftar Periksa Audit (F44E). Ini juga harus 
menyatakan apakah persyaratan telah diaudit selama audit tahap sebelumnya. Tim 
audit harus bertemu ketika diperlukan untuk meninjau temuan audit pada tahap yang 
sesuai selama audit. 
 
Temuan audit harus diklasifikasikan sesuai dengan "pengamatan / peluang untuk 
perbaikan", "ketidaksesuaian" atau "temuan positif". Temuan harus diringkas dalam 
Laporan Audit (F32B) dan hal yang sama digunakan untuk menghasilkan laporan audit 
lengkap. Ketidaksesuaian dan bukti audit pendukungnya harus dicatat dalam formulir 
NC (F39). Temuan harus ditinjau bersama pihak yang diaudit untuk mendapatkan 
pengakuan bahwa bukti audit itu akurat, dan bahwa ketidaksesuaian dipahami.  
 
 

4.6.6 Pertemuan Penutup (Closing Meeting) 
Pertemuan Penutupan adalah pertemuan antara Tim Audit dengan Pelanggan untuk 
memaparkan hasil audit dan melakukan konfirmasi hasil dan temuan di lapangan. 
 

4.7 Laporan Hasil Evaluasi 
 

Dalam melakukan penilaian atas PPIU, maka auditor menggunakan checklis 
sebagaimana Form 44E (Audit Checklist PPIU). Indikator penilaian terbagi atas 2 (dua) 
jenis, yakni: Indikator dominan yang merupakan indikator utama yang menjadi 
persyaratan wajib dan Indikator co-dominan yang merupakan indikator penunjang. 
 
Pemberian nilai terhadap elemen penilaian dilakukan dengan cara sebagai berikut: 
a. Nilai 1 (satu), 2 (dua) atau 3 (tiga) diberikan tim penilai kepada klien disesuaikan 

dengan elemen penilaian yang dipenuhi oleh klien terhadap kriteria penilaian. 
b. Nilai 0 (nol) diberikan jika tidak memenuhi salah satu dari elemen penilaian. 
c. Seluruh nilai yang diperoleh kemudian dijumlahkan untuk dihitung nilai total yang 

diperoleh. 
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Hasil penilaian secara akumulatif menunjukkan peringkat kinerja PPIU / klien sebagai 
berikut: 
a. Akreditasi A, nilai total 188 - 219 dari kemungkinan total nilai maksimum yang dapat 

dicapai, tanpa ada indikator dominan yang berniali 0 (nol). 
b. Akreditasi B, nilai total 166 < B < 187, tanpa ada indikator dominan yang berniali 0 

(nol). 
c. Akreditasi C, nilai total 144 < C < 165, tanpa ada indikator dominan yang berniali 0 

(nol). 
d. Tidak terakreditasi, nilai total < 144, dan/atau terdapat indicator dominan yang 

bernilai 0 (nol) tanpa ada perbaikan. 
 
Bagi PPIU / klien yang mendapatkan nilai total > 144 namun memiliki nilai 0 (nol) pada 
indicator dominan, maka tim akreditasi memberikan waktu kepada klien selama 2 (dua) 
bulan untuk melakukan perbaikan menyesuaikan kriteria yang terdapat pada indicator 
penilaian. Apabila klien memperoleh hasil penilaian < 144 atau tidak terakreditasi, izin 
operasionalnya akan dicabut oleh kementerian Agama RI. 

 
Laporan hasil audit disampaikan oleh Lead Auditor sebagaimana form merujuk pada 
form F32B (Audit report-PPIU). Laporan ini disampaikan kepada Kementerian Agama RI 
cq. Direktur Bina Umrah dan Haji Khusus untuk mendapat masukan terkait dengan hasil 
evaluasi. Jika tidak ada masukan dari Kementerian Agamma RI dalam 10 hari kerja sejak 
laporan diterima oleh Kementerian Agama RI, maka PT. GGC Sertifikasi Indonesia akan 
melanjutkan proses sertifikasi ke proses selanjutnya. 
 
Lead Auditor juga menyampaikan laporan hasil audit/evaluasi kepada reviewer beserta 
dengan dokumen lainnya yang relevan, seperti: list daftar hadir, bukti perbaikan 
ketidaksesuaian (jika ada), dan lainnya. 
 
Sekiranya ada masukan baik dari kementerian Agama RI dan/atau dari reviewer, maka 
Lead Auditor harus memperbaiki laporan audit/evaluasi sesuai permintaan dari hasil 
review tersebut dan menyampaikan hasil perbaikannya sesegera mungkin. 
 
Jika laporan audit / evaluasi dinyatakan telah selesai, maka Pengambil Keputusan 
akan menerbitkan sertifikat sesuai dengan prosedur “QP10 Procedure for granting, 
suspension, withdrawal and reduction of certification” berdasarkan evaluasi hasil audit 
dan rekomendasi yang dibuat oleh Lead Auditor. Pengambilan keputusan dilakukan 
oleh personil yang ditugaskan oleh PT. GGC Sertifikasi Indonesia dan tidak terlibat 
dalam proses audit / evaluasi. 

 
 
PT.GGC SERTIFIKASI INDONESIA akan memberitahu PPIU terkait alasan menunda 

atau tidak memberikan keputusan sertifikasi dan memberikan justifikasi atas 
keputusan tersebut. 
 

4.8 Audit Survailen  

Audit Survailen tujuannya adalah untuk memverifikasi bahwa sistem manajemen 
bersertifikat terus memelihara pemenuhan terhadap standar dan persyaratan skema 
sertifikasi. 
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Audit Survailen PPIU dilaksanakan terhadap PPIU dengan peringkat “C” saja, 
sedangkan peringkat A dan B tidak ada audit Survailen. 
 
Audit Survailen dilaksanakan 2 kali dalam satu siklus sertifikasi dan paling sedikit satu 
kali dalam satu tahun terakhir yang dialksanakan paling lambat 12 bulan setelah tanggal 
keputusan sertifikasi. Klien dapat mengajukan peruibahan klasifikasi pada saat 
berjalannya siklus sertifikasi maupun re-sertifikasi. 
 
Keputusan pemeliharaan sertifikasi dari hasil kegiatan audit Survailen dilaksanakan oleh 
personil yang berbeda dengan yang melaksanakan audit / evaluasi jika hasil audit 
Survailen menunjukkan adanya perubahan klasifikasi PPIU. 
 
 

4.9 Audit Re-sertifikasi 

Audit sertifikasi ulang harus mempertimbangkan kinerja sistem manajemen selama  
periode sertifikasi, dan termasuk tinjauan atas laporan audit pengawasan sebelumnya. 
Ini harus dilakukan setiap 3 tahun setelah audit awal. 
 
Audit Sertifikasi ulang akan membahas hal-hal berikut, 
a) efektivitas sistem manajemen secara keseluruhan mengingat perubahan internal 

dan eksternal dan relevansi dan penerapannya yang berkelanjutan terhadap ruang 
lingkup sertifikasi; 

b) komitmen yang ditunjukkan untuk mempertahankan efektivitas dan peningkatan 
sistem manajemen untuk meningkatkan kinerja secara keseluruhan; 

c) apakah pengoperasian sistem manajemen berkontribusi terhadap pencapaian 
kebijakan dan tujuan organisasi. 
 

Audit re-sertifikasi dilaksanakan paling cepat 8 (delapan) bulan sebelum masa berlaku 
sertifikat berakhir dan keputusan sertifikasi dilakukan sebelum masa berlaku sertifikat 
berakhir. 
 

4.10 Audit Khusus 

Audit khusus dapat dilakukan PT. GGC SERTIFIKASI INDONESIA untuk 
menindaklanjuti hal-hal sebagai berikut: 

 
- Penyelesaian keluhan yang harus dilakukan melalui evaluasi dengan 

pemberitahuan singkat (short notice). 
- Penambahan atau perubahan lingkup/peringkat PPIU. 

 
4.11 Transfer sertifikat 

4.11.1 Dalam hal akreditasi PT. GGC Sertifikasi Indonesia dibekukan, PT. GGC Sertifikasi 
Indonesia tidak akan melakukan audit sertifikasi awal dan re-sertifikasi, hanya akan 
melakukan audit survailen terhadap klien yang telah disertifikasi sampai dinyatakan 
status akreditasinya aktif kembali. 

 
4.11.2 Dalam hal akreditasi PT. GGC Sertifikasi Indonesia dicabut oleh Komite Akreditasi 
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Nasional (KAN), maka PT. GGC Sertifikasi Indonesia akan melakukan pemindahan 
sertifikat klien kepada Lembaga sertifikasi PPIU lainnya yang telah terakditasi. 

 
4.11.3 Dalam hal PT. GGC Sertifikasi Indonesia menerima transfer sertifikat dari Lembaga 

Sertifikasi PPIU lainnya, maka PT. GGC Sertifikasi Indonesia akan mengambil langkah 
langkah sebagai berikut: 

 
a. Transfer telah disetujui antara klien dan LS PPIU sebelumnya yang melakukan 

transfer. 
b. PT. GGC Sertifikasi Indonesia akan melakukan review atas transfer tersebut sesuai 

dengan form F28A (Application review checklist). Kajian dokumentasi transfer 
sertifikat mencakup : 
- Status adanya ketidaksesuaian dari sertifikasi sebelumnya 
- Jika ditemukan adanya status pembekuan dan/atau pencabutan sertifikat klien 

yang akan ditransfer, maka PT. GGC Sertifikasi Indonesia akan menolak 
permohonan transfer sertifikat tersebut. 

- Validitas sertifikasi. 
- Laporan evaluasi awal, re-evaluasi, survailen. Jika informasi tersebut tidak 

ditemukan, maka pemohon transfer akan diperlakuan sebagai klien baru. 
- Catatan keluhan yang diterima dan tindak lanjut yang dilakukan 
- Tahapan siklus sertifikasi. 
- Informasi kepatuhan hukum PPIU pemohon 

 
c. Apabila PT. GGC  Sertifikasi Indonesia tidak mendapatkan informasi yang memadai 

dari LS PPIU penerbit sertifikat awal maka evaluasi lapangan harus dilakukan. 
d. Apabila tidak ada kesesuaian dan potensi masalah yang diidentifikasi dalam kajian 

sebelum transfer sertifikasi dilakukan, maka PT. GGC Sertifikasi Indonesia selaku 
penerima transfer akan menerbitkan sertifikat dengan mengikuti aturan keputusan 
sertifikasi normal. Program sertifikasi harus mengacu pada program sertifikasi asal. 

 
4.11.4.       Transfer sertifikat dengan alasan permintaan pemegang sertifikat, dengan syarat 

bahwa: 
e. Bukan atas dasar persaingan tidak sehat. 
f. Tetap menjamin terjaganya integritas dan kredibilitas sertifikasi. 
g. Apabila melanggar poin (a) dan/atau (b) di atas, maka LS PPIU pemberi transfer 

dapat menyampaikan keluhan kepada KAN atas kinerja penerima transfer untuk 
ditindaklanjuti. 

h. Transfer sertifikat diajukan oleh pemegang sertifikat PPIU kepada LS PPIU yang 
dikehendaki dengan tembusan kepada direktur akreditasi KAN dan Kementerian 
Agama.  Dan apabila proses transfer telah menghasilkan keputusan sertifikasi, 
maka PPIU harus melaporkan secara tertulis kepada KAN dan Kementerian Agama 
terhitung 6 hari kerja sejak keluarnya keputusan sertifikasi. 

i. Kajian dokumentasi transfer audit merujuk pada poin 4.11.3 di atas 
 
 
4.11.5.    PT. GGC Sertifikasi Indonesia dicabut akreditasinya, maka PT. GGC sertifikasi Indonesia 

akan mentransfer sertifikat PPIU dengan persetujuan antara PPIU, PT. GGC Sertifikasi 
Indonesia dan LS penerima transfer. 
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5.0 Rujukan 

ISO 19011 Guidelines for auditing management systems 
ISO 17065: 2012 Conformity assessment – Requirements for bodies certifying products, 
processes and services 
DPLS Persyaratan Tambahan Bagi Lembaga Sertifikasi Penyelenggara Perjalanan 
Ibadah Umrah 
Keputusan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah, Nomor 337 Tahun 2018 
Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor Tahun 2018 
 

6.0 Lampiran 

Nil 
 

7.0 Formulir 

F30 – Audit Plan - Standard 
F32B – Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) Audit Report 
F39 – Audit Non-Conformity Form 
F41 – Attendance List 
F43A – Contract to Perform Certification Services – ISO 17065 
F44E – Audit Checklist Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah 

 


