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Ketentuan tanda sertifikasi DQS dan 

penjelasan isi sertifikat 

Pedoman untuk pemegang sertifikat DQS 

Tunjukkan tanda Anda! Sertifikat DQS serta tanda sertifikasi berhak cipta 

adalah simbol yang terlihat dari sertifikasi yang berhasil – dan nikmati 

reputasi yang sangat baik di mana pun di dunia. 

Komunikasikan kesuksesan Anda dan tunjukkan di depan umum bahwa 

Anda memiliki proses yang andal, berkualitas tinggi, dan berorientasi 

pelanggan. Gunakan opsi ekstensif untuk membubuhkan sertifikat Anda 

dan simbol sertifikat DQS yang dilindungi secara internasional: di lembaran 

bisnis, di pamflet dan brosur, di iklan online Anda, di kendaraan, di stan 

pameran, atau di Internet. 

MEMBANGUN KEPERCAYAAN DAN MENJAGA JANJI 

Kami senang Anda ingin menarik perhatian pada sistem manajemen Anda yang sukses 

dan DQS dalam dokumen bisnis dan pemasaran Anda. Kami telah mengembangkan 

tanda sertifikat yang berbeda untuk tujuan ini. 
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Cara menggunakan Tanda DQS 
 

 

 

• Penggunaan tanda sertifikasi memerlukan sertifikat yang sah atau pernyataan kesesuaian lainnya 

yang dikeluarkan oleh DQS. Anda hanya dapat menggunakan tanda DQS yang ditunjukkan pada 

sertifikat yang diterbitkan dan valid (lih. halaman 6). Setelah berakhirnya masa berlaku atau dalam 

hal penangguhan, penarikan atau pembatalan sertifikasi, semua iklan dengan sertifikasi harus segera 

dihentikan. 

• Jika sertifikat Anda tidak berlaku untuk seluruh organisasi Anda, Anda diminta untuk menunjukkan 

ruang lingkup terbatas yang valid (lih. halaman 3). 

• Tanda harus selalu digunakan sehubungan dengan nama organisasi Anda. Tanda sertifikat hanya 

dapat digunakan untuk organisasi yang disebutkan dalam sertifikat. Jika organisasi Anda memiliki 

beberapa situs, dapat hanya menggunakan tanda sertifikat untuk situs yang benar-benar disertifikasi. 

• Saat menggunakan tanda sertifikasi netral, standar atau spesifikasi yang mendasarinya perlu 

ditentukan di sekitar simbol (lih. halaman 3). 

• Hanya tanda DQS yang ditunjukkan pada sertifikat yang diterbitkan yang dapat digunakan. 

• Tanda tidak boleh digunakan pada produk atau kemasan produk atau dengan cara lain yang dapat 

ditafsirkan sebagai menunjukkan kesesuaian produk. Selanjutnya, tanda tidak boleh diterapkan oleh 

klien bersertifikat untuk pengujian laboratorium, kalibrasi atau laporan inspeksi, kutipan yang mungkin 

menyiratkan sertifikasi atau sertifikat produk atau jasa. 

• Templat tanda sertifikat DQS tersedia dalam bahasa Jerman dan Inggris dalam berbagai format file 

di situs web kami di tautan berikut:  

EN: https://dqsglobal.com/intl/about/certification/certificate-logos 

Tanda itu sendiri tidak boleh diubah dengan cara apa pun – namun, Anda dapat memilih ukuran, 

warna (hanya unichrome) mana yang akan digunakan untuk tanda DQS. 

• Materi promosi atau iklan tidak boleh bertentangan dan sama sekali tidak menimbulkan kesan yang 

menyesatkan mengenai sifat status sertifikasi, kecuali untuk Merek yang ditentukan untuk digunakan 

di sini. 

https://dqsglobal.com/intl/about/certification/certificate-logos
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Sampel Desain 

Tanda DQS untuk sistem manajemen bersertifikat 

mis. ISO 9001 

 

Tanda DQS untuk sistem manajemen terintegrasi 
bersertifikat 

misalnya bersertifikat menurut 

• ISO 9001 

• ISO 14001 

• ISO 45001 

 
 
 

or 

 
DQS-certified for ISO 9001, 
ISO 14001 and ISO 45001 

Tanda DQS untuk cakupan terbatas 

Jika sertifikat Anda tidak berlaku untuk seluruh organisasi 
Anda, Anda harus menunjukkan ruang lingkup terbatas yang 
valid. 

 
Organization name, DQS-certified for ISO 14001 for the 

restricted scope 

Tanda DQS untuk sistem manajemen bersertifikat 

mis. IATF 16949 

CATATAN: Satu-satunya penggunaan logo IATF yang terkait 
dengan skema sertifikasi ini adalah seperti yang ditampilkan 
pada sertifikat yang dikeluarkan oleh DQS. Dilarang 
menggunakan logo IATF lainnya yang diizinkan.  

 

Tanda DQS untuk sistem manajemen bersertifikat 

misalnya EfbV – Ordonansi tentang Perusahaan Pengelolaan 
Limbah Khusus 

Catatan: Dalam hal sertifikasi sesuai dengan Ordonansi 
Perusahaan Pengelolaan Limbah Khusus 
(Entsorgungsfachbetriebeverordnung – EfbV), aktivitas 
bersertifikat dalam arti EfbV harus selalu ditunjukkan di sekitar 
simbol sertifikat DQS (penyimpanan, pengumpulan, 
transportasi, pengolahan, daur ulang, pembuangan). 

 
DQS-certified according to 

EfbV - disposal 

Tanda DQS untuk sistem manajemen bersertifikat 

Untuk standar yang tidak terakreditasi atau sukarela, Anda 
diminta untuk menunjukkan skema terbatas yang valid. 

 
DQS-certified for 5S 
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Tanda DQS untuk sistem manajemen bersertifikat 

DQS MED untuk Sistem Manajemen bersertifikat 

• ISO 9001 berakreditasi DAkkS  

• ISO 15378 berakreditasi DAkkS  

• ISO 13485 berakreditasi DAkkS atau SCC  
(Standard Council Canada) 

• MDSAP 

• TCP III 

 

Example Symbol -  
certification specific versions may be available  

at the website 

Tanda DQS untuk sertifikat badan bernotifikasi 

DQS MED untuk penilaian kesesuaian bersertifikat yang diatur 

• REG (EU) 2017/745 

 

 

Contoh aplikasi 

Tanda DQS semua mewakili kualitas dan nilai intrinsik organisasi Anda dan memungkinkan Anda untuk 

membuatnya terlihat oleh publik, misalnya: 

  
 

 

Cara menggunakan Simbol Akreditasi 

Biasanya, simbol akreditasi atau skema hanya tersedia untuk lembaga sertifikasi dan tidak diizinkan untuk 
pemegang sertifikat (secara eksplisit dalam kasus DAkkS, IATF). Tergantung pada sertifikat DQS dan 
program sertifikasi, Anda dapat menggunakan tanda akreditasi atau skema karena kondisi berikut (lihat 
isi sertifikat): 

a) Tanda KAN 

Penggunaan logo akreditasi oleh pihak ketiga diperbolehkan dengan pertimbangan sebagai berikut: 

• Hanya klien dengan tanda KAN pada sertifikat mereka yang berhak menggunakan tanda yang 

diilustrasikan di bawah ini. 
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• Klien bersertifikat tidak boleh menggunakan akreditasi KAN sedemikian rupa sehingga membuat KAN 

menjadi jelek dan tidak boleh membuat pernyataan apa pun mengenai sertifikasinya berdasarkan 

akreditasi KAN yang mungkin dianggap KAN tidak akurat, menyesatkan, atau tidak sah. 

• Tanda akreditasi KAN hanya dapat digunakan Bersama Tanda DQS pada alat tulis dan literatur klien, 

dan dalam media promosinya tunduk pada ketentuan DQS untuk penggunaan Tandanya. Tanda 

akreditasi KAN harus ditempatkan di sebelah Tanda DQS. 

• Tanda akreditasi KAN tidak boleh digunakan pada produk atau dengan cara yang menunjukkan 

bahwa DQS dan/atau KAN telah mensertifikasi atau menyetujui produk, proses, atau layanan apa 

pun dari pelanggan bersertifikat, atau dengan cara menyesatkan lainnya. Tanda akreditasi KAN harus 

direproduksi: 



IDN_CF12a_Penggunaan Tanda KAN 2023-02-07 6 / 10 

 

Dokumen ini tidak dikendalikan jika di-download / uncontrolled when downloaded 

 

 

 

• Tanda KAN dengan tulisan nomor identitas akreditasi DQS Indonesia di bawahnya, merupakan satu 

kesatuan. Dengan demikian setiap penggunaan tanda KAN harus disertai dengan tulisan nomor 

identitas akreditasi DQS Indonesia di bawahnya 

• DQS Indonesia memperoleh nomor identitas akreditasi untuk lebih dari 1 (satu) skema akreditasi, 

maka simbol akreditasi dapat berupa 1 (satu) tanda KAN ditambahkan dengan nomor-nomor identitas 

akreditasi berikut: 

LSSM-081-IDN 

LSSML-029-IDN 

• Setiap perbesaran atau pengecilan ukuran simbol akreditasi harus proporsional dengan logo yang 

digunakan sebagai acuan. 

• Saat menggunakan tanda akreditasi KAN, ukurannya tidak boleh melebihi ukuran Tanda DQS. 

• Saat menggunakan Tanda KAN, tanda tersebut harus sesuai dengan tanda sertifikasi lengkap yang 

mencakup Tanda DQS sebagaimana diuraikan di bawah ini: 

 

  

 

 

• Setelah pencabutan sertifikasi atau akreditasi KAN dari sertifikat DQS Indonesia, pelanggan harus 

menghentikan penggunaan semua materi iklan yang berisi referensi apa pun. 
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b) Tanda gabungan IAF-KAN 

• Tanda IAF MLA adalah tanda yang diregistrasi dan dimiliki oleh International 

Accreditation Forum (IAF). Tanda IAF MLA ditunjukkan dengan IAF Multilateral 

Recognition Arrangement (MLA) dan hanya dapat digunakan oleh IAF, Badan 

Akreditasi Penandatangan IAF MLA dan LPK terakreditasi yang telah 

menandatangani perjanjian sublisensi penggunaan tanda IAF MLA. Tanda IAF 

MLA ditunjukkan oleh gambar di bawah ini. 

 

 

• Tanda Gabungan IAF MLA adalah Tanda IAF MLA yang digunakan 

bersamaan dengan logo KAN. Tanda Gabungan hanya dapat digunakan oleh 

KAN pada kegiatan akreditasi yang termasuk dalam lingkup penandatangan 

IAF MLA. Tanda Gabungan IAF MLA hanya boleh dipergunakan oleh KAN. 

 

• Tanda Gabungan Simbol Akreditasi - IAF MLA adalah Tanda IAF MLA yang 

digunakan bersamaan dengan simbol akreditasi PT DQS Certification Indonesia yang diakreditasi 

oleh KAN. Berikut Tanda PT DQS Certification Indonesia yang Diakreditasi – Gabungan IAF MRA 

untuk lembaga sertifikasi sistem manajemen mutu dan lingkungan yang diakreditasi di dalam sertifikat 

sertifikasi sebagai berikut. 

 

 

 

 

• PT DQS Certification Indonesia hanya menggunakan tanda IAF MLA bersama dengan 

simbol akreditasi KAN, yang selanjutnya disebut sebagai “Tanda Gabungan 

Simbol Akreditasi – IAF MLA”. 
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• “Tanda Gabungan Simbol Akreditasi - IAF MLA” hanya digunakan PT DQS Certification Indonesia 

pada sertifikat hasil penilaian kesesuaian yang diakreditasi oleh KAN di mana 

KAN menjadi penandatangan IAF MLA untuk lingkup tersebut  

• "Tanda Gabungan Simbol Akreditasi - IAF MLA" dapat digunakan PT DQS Certification Indonesia 

pada alat tulis perusahaan (seperti kalender, folder dokumen, notebook, kop surat, 

kartu nama, faktur), media promosi (seperti banner, poster) dan media online 

seperti website yang terkait dengan kegiatan penilaian kesesuaian sesuai yang 

dengan ruang lingkup akreditasinya. 

• "Tanda Gabungan Simbol Akreditasi - IAF MLA" digunakan PT DQS Certification Indonesia setelah 

memperoleh persetujuan sub-lisensi dari KAN dan PT DQS Certification Indonesia 

menyetujui aturan penggunaan "Tanda Gabungan Simbol Akreditasi - IAF 

MLA" tersebut. 

• Persetujuan penggunaan “Tanda Gabungan Simbol Akreditasi - IAF MLA” 

yang telah diberikan oleh KAN kepada PT DQS Certification Indonesia tidak dapat dialihkan kepada 

pihak lain termasuk kepada klien PT DQS Certification Indonesia. 

• Klien PT DQS Certification Indonesia tidak diperbolehkan menggunakan “Tanda Gabungan Simbol 

Akreditasi - IAF MLA 

• PT DQS Certification Indonesia tidak menggunakan “Tanda Gabungan Simbol Akreditasi – IAF 

MLA” dengan cara yang menyiratkan bahwa IAF menyetujui kesesuaian barang, jasa, sistem atau 

person terhadap persyaratan yang dilakukan penilaian kesesuaiannya oleh PT DQS Certification 

Indonesia. 

• PT DQS Certification Indonesia hanya menggunakan “Tanda Gabungan Simbol Akreditasi - IAF 

MLA” dalam dokumentasinya apabila “Tanda Gabungan Simbol Akreditasi - IAF MLA” berada dalam 

halaman yang sama dengan nama atau logo DQS, dan kesemuanya dalam ukuran yang sama 

(proporsional). 

• PT DQS Certification Indonesia bersedia memberikan contoh “Tanda Gabungan Simbol Akreditasi 

– IAF MLA” kepada KAN dan/atau IAF, jika diminta oleh KAN dan/atau IAF 

• PT DQS Certification Indonesia memantau dan mengambil tindakan yang sesuai untuk 

mengendalikan penggunaan “Tanda Gabungan Simbol Akreditasi – IAF MLA” 

dan mencegah terjadinya pengacuan yang tidak benar serta penggunaan yang 

menyesatkan 

• PT DQS Certification Indonesia bekerja sama sepenuhnya dan mempunyai niat baik bersama 

dengan KAN dan IAF untuk keamanan dan menjaga hak IAF terhadap “Tanda 

Gabungan Simbol Akreditasi – IAF MLA” 

• PT DQS Certification Indonesia tidak berkehendak secara langsung ataupun tidak langsung untuk 

melanggar hak, kepemilikan dan kepentingan IAF terhadap IAF MLA Mark. 

c) Untuk sertifikasi di bawah badan akreditasi lainnya 

Persyaratan khusus mungkin berlaku dan akan dikomunikasikan oleh kantor DQS Anda masing-masing 
sebagai tambahan. 
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d) Tanda dan sertifikat IQNET 

Untuk standar tertentu, klien bersertifikat DQS dapat membuat sertifikat IQNET sendiri. Untuk sertifikat 
tersebut, pemegang sertifikat juga dapat menggunakan tanda IQNET, sesuai dengan panduan pengguna 
IQNET yang berlaku yang tersedia di https://www.iqnet-certification.com.  

e) Tanda yang tidak boleh digunakan: 

ISO.org dan DAkkS memiliki merek dagang terdaftar untuk merek mereka dan tidak boleh digunakan oleh 
klien bersertifikat DQS, misalnya: 

   

e) Terminologi: 

• Jangan mendaftarkan "ISO" sebagai, atau di, nama domain, situs web, atau nama perusahaan Anda, 

mis. www.isodatabase.com. 

• Jangan gunakan "ISO" sebagai, atau dalam, nama produk atau layanan Anda. 

• Jangan katakan bahwa Anda, produk atau layanan Anda didukung, disetujui, atau disertifikasi oleh 

ISO. (Ingat, ISO tidak melakukan sertifikasi.) 

• Selalu mengacu pada standar dengan nama lengkap dan revisinya. Misalnya. seperti: “XXX (Nama 

situs terdaftar) telah disertifikasi oleh DQS Indonesia untuk ISO 9001:2015.” 

• Mengacu pada ISO atau Organisasi Internasional untuk Standardisasi dengan cara yang adil dan 

tepat. 

• Pernyataan kesesuaian tidak boleh membuat jaminan atau klaim yang mungkin menyesatkan. 

Misalnya (“Sebagai perusahaan terdaftar ISO-9001:2015, kami menyediakan kopi terbaik dunia.”). 

 

 

 

 

 

 

https://www.iqnet-certification.com/
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Penjelasan dan arti isi sertifikat 

 

 
 
 

Dalam beberapa kasus, sertifikat terdiri dari beberapa halaman. “Lampiran” ke halaman pertama (utama) 
berisi daftar lokasi/situs yang berada dalam lingkup audit dan/atau perincian hasil audit dan produk terkait 
dan/atau data proses. Sertifikat selalu hanya valid dengan semua halaman. 

“Sertifikat kutipan” DQS adalah sertifikat untuk lokasi/situs yang tercantum dalam lampiran sertifikat 
utama DQS. “Sertifikat kutipan” ini hanya berlaku sehubungan dengan sertifikat utamanya. 

Auditor kami atau staf layanan pelanggan Anda akan dengan senang hati mendukung Anda, memeriksa 
penggunaan simbol selama audit dan, jika perlu, menyepakati tindakan korektif dengan Anda. 

Jika Anda memiliki pertanyaan tentang beriklan dengan DQS, tentang presentasi dan saran di Internet, 
atau tentang peluang kerja hubungan masyarakat bersama, jangan ragu untuk menghubungi kami. 

Logo perusahaan 
yang dilindungi di 
seluruh dunia dari 
grup DQS, yang 
hanya dapat 
digunakan oleh 
DQS. 

Tanda sertifikasi DQS, 
yang dapat digunakan 
oleh organisasi 
bersertifikat DQS 
menurut CF10 dalam 
kombinasi dengan 
pedoman ini. 

Nama dan 
alamat 
organisasi 
bersertifikat. 

Ruang untuk logo 
organisasi klien. 

Lingkup sertifikasi 
sistem manajemen 

Standar bersertifikat. 

Logo gabungan IAF-
KAN. 

Blok tanggal dengan ID 
pendaftaran sertifikat 
dan tanggal. Tanda tangan 

Managing 
Director DQS 
Indonesia. Informasi bahwa DQS 

adalah anggota IQNet. 

Footer dengan 
informasi tentang 
kantor terakreditasi 
dan penerbit. 

Kode QR untuk verifikasi 

validitas sertifikat. 


