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1. Ketentuan ini memuat ketentuan untuk menggunakan Logo PT Mutu Sertifikasi 

Indonesia yang selanjutnya disebut dengan Logo SMI untuk digunakan oleh klien yang 

telah disertifikasi oleh PT Sertifikasi  Mutu Indonesia. 

 

2. Klien yang telah disertifikasi oleh PT Sertifikasi Mutu Indonesia, berhak untuk 

membubuhkan logo SMI pada kertas tulis (kertas kepala surat, pernyataan, laporan, 

brosur, kartu nama, amplop atau hal lain yang relevan dengan standar yang telah 

disertifikasi oleh PT Sertifikasi  Mutu Indonesia). 

 

3. Ketentuan ini harus dipenuhi oleh semua klien yang telah disertifikasi oleh PT 

Sertifikasi  Mutu Indonesia. 

 

4. Penggunaan Logo SMI yang digunakan oleh klien yang telah disertifikasi oleh PT 

Sertifikasi  Mutu Indonesia diatur melalui ketentuan yang diberlakukan dalam Ketentuan 

ini. 

 

5. Logo SMI hanya boleh dibubuhkan dalam bentuk dan ukuran yang tepat 

 

6. Logo SMI yang resmi adalah : 

 

  
 

 

7. Setiap perbesaran atau pengecilan ukuran harus sebanding dengan logo SMI yang 

digunakan sebagai acuan. 

 

8. Logo KAN hanya dapat digunakan disertai Logo SMI di sisi kiri Logo KAN (Gambar 

6.a). 

 

9. Pada bagian lembar kertas tulis, logo SMI dapat ditampilkan bila: 

 Logo SMI ditempatkan bersama dengan logo klien yang disertifikasi. 

 Ukuran logo SMI maksimal sama dengan ukuran logo klien yang disertifikasi. 
 
10. Logo SMI harus dicetak dalam warna seperti ketentuan pada butir 6 atau dalam hal 

dicetak untuk kepala surat, warnanya harus lebih tajam dari pada kepala surat. 

 

11. Logo SMI atau tiap pernyataan “disertifikasi oleh PT Sertifikasi Mutu Indonesia “ tidak 

boleh digunakan untuk menyatakan baik secara langsung atau tidak langsung bahwa 

a. 
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PT Sertifikasi Mutu Indonesia bertanggung jawab atas penyalahgunaan, pendapat atau 

penafsiran yang berasal dari penggunaan logo tersebut. 

 

12. Jika klien yang telah disertifikasi sedang mengalami pembekuan sertifikasi maka klien 

tersebut dilarang menggunakan sertifikasi sistem manajemen atas nama PT Sertifikasi 

Mutu Indonesia untuk keperluan promosi lebih lanjut. 

 

13. Klien yang masa sertifikasinya telah berakhir, dan tidak diperpanjang harus segera 

menghentikan penyebarluasan tulisan yang berisi pernyataan “disertifikasi oleh PT 

Sertifikasi Mutu Indonesia” dan dilarang menggunakan logo SMI Certification untuk 

keperluan promosi lebih lanjut. 

 

14. Klien yang telah disertifikasi oleh PT Sertifikasi Mutu Indonesia harus mempunyai 

aturan mengenai penggunaan logo SMI. 

 

15. Logo SMI ini akan kami kirimkan melalui Email ke klien yang telah disertifikasi oleh PT 

Sertifikasi Mutu Indonesia. 

 

Demikian ketentuan ketentuan penggunaan logo ini kami buat. Atas kerjasamanya kami 

ucapkan terima kasih. 

 

 

 


