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LEMBAR PENGESAHAN 

Quality Manual ini diterbitkan sebagai pedoman pengoperasian kegiatan Fungsi Pemeliharaan 

Kilang yang terdiri dari Bidang Enjiniring, Bidang Reliabilitas dan Bidang Jasa Pemeliharaan 

Kilang, berdasarkan pada “Standard Sistim Mutu” SEP-KP53 / SNI 19-9001 / ISO 9001-2000 

untuk kegiatan Fabrikasi, Instalasi, Pemeliharaan dan Inspeksi pada Kilang UNIT PENGOLAHAN 

V BALIKPAPAN, antara lain : 

 

“ HEAT ENGCHANGER, PRESSURE VESSEL, PRESSURE PIPING, STORAGE TANK, STEEL 

STRUCTURES, REACTOR, COLUMN, BOILER, FURNACE, SPHERICAL TANK, 

INSTRUMENTASI, LISTRIK “ 

 

Quality Manual ini bersifat dinamis mengikuti Standard, Regulasi ataupun Code, sehingga 

diharapkan bahwa dalam proses implementasinya tingkat penyempurnaan tersebut akan 

mendorong lebih cepat tercapainya sasaran secara efektif. 

 

 

 

General Manager. 
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KEBIJAKAN MUTU PT.PERTAMINA (PERSERO) UP-V 
(QUALITY POLICY) 
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RUANG LINGKUP SISTIM MANAJEMEN MUTU 

Dokumentasi ini mengadopsi Regulasi Standar Internasional baik yang merinci persyaratan-

persyaratan untuk Sistim Manajemen Mutu maupun untuk realisasi proses sesuai persyaratan 

Standar Sistim Mutu  SEP KP-53 / SNI 19-9001 / ISO 9001-2000 untuk kegiatan Fabrikasi, 

Instalasi & Pemeliharaan serta Inspeksi, antara lain : 

 

“ HEAT ENGCHANGER, PRESSURE VESSEL, PRESSURE PIPING, STORAGE TANK, STEEL 

STRUCTURES, REACTOR, COLUMN, BOILER, FURNACE, SPHERICAL TANK, 

INSTRUMENTASI, LISTRIK “ 

 

dengan tujuan untuk mencerminkan maksud perusahaan antara lain berupa : 

1. Memberikan keyakinan kepada pelanggan mengenai kemampuan perusahaan dalam kegiatan 

Instalasi dan pelayanan sesuai dengan harapan pelanggan dan persyaratan regulasi yang 

berlaku. 

2. Meningkatkan kepuasan pelanggan melalui penerapan sistim yang efektif, jaminan kesesuaian 

persyaratan produk dan improvement sistim yang berkesinambungan. 
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ACUAN STANDAR / NORMATIF 

Seluruh dokumen “Sistim Manajemen Mutu” yang berlaku dan sah adalah dokumen yang 

diterbitkan dengan identifikasi edisi terakhir. 

Dokumen Sistim Manajemen Mutu mengacu pada : 

1. Standar Enjiniring Pertamina, no : SEP KP53-1997, mengenai Jaminan Mutu 

2. Standar Nasional Indonesia, no : SNI 19-8402-1991, mengenai Konsep Mutu 

3. International Organization for Standardinazation, no : ISO 9001-2000, mengenai Quality 

Management Systems  
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 ISTILAH DAN DEFINISI  

ISTILAH DAN DEFINISI  

Definisi dan istilah yang digunakan dalam dokumen ini, adalah : 

1. QA (QUALITY ASSURANCE / JAMINAN MUTU) 
Semua tindakan yang direncanakan dan sistimatik yang diperlukan untuk Menjamin Mutu. 

2. QC (QUALITY CONTROL / PENGENDALIAN MUTU) 
Teknik dan aktivitas operasional yang menunjang mutu produk atau jasa terhadap 
persyaratan yang dispesifikasikan. 

3. INSPEKSI 
Kegiatan seperti pengukuran, pemeriksaan, pengujian atau pengukuran dengan 
perbandingan satu atau lebih karakteristik entiti dan membandingkan antara hasil dengan 
persyaratan yang ditentukan, agar dapat menetapkan apakah kesesuaian dicapai untuk 
masing-masing karakteristik. 

4. INSPEKSI SENDIRI 
Inspeksi pekerjaan oleh pelaksana pekerjaan tersebut, sesuai dengan aturan yang 
ditetapkan.  

5. JASA 
Suatu yang dihasilkan untuk memenuhi kebutuhan pelanggan melalui kegiatan pada titik 
temu antara pemasok dengan pelanggan dan kegiatan internal pemasok. 

6. KEBIJAKAN MUTU 
Keseluruhan maksud dan tujuan organisasi yang berhubungan dengan mutu yang secara 
formal dinyatakan oleh pimpinan puncak.   

7. PELANGGAN 
Pelanggan, pemakai atau pembeli produk atau Penerima produk yang diberikan oleh 
pemasok. 

8. KONTRAK 
Perjanjian jual beli produk secara tertulis yang disepakati oleh pembeli dan penjual. 

9. MANAJEMEN 
Seluruh jajaran yang terdiri dari beberapa Bidang yang memangku jabatan Manajer. 

10. QUALITY MANUAL / PANDUAN MUTU 
Pedoman Sistim Manajemen Mutu. 

11. PEMASOK 
Organisasi yang memberikan produk kepada pelanggan. 
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12. PRODUK 
Suatu hasil dari kegiatan atau proses. 

13. PRODUK NON-STANDAR 
Produk yang muntlak memerlukan keterlibatan Bidang Engineering sepenuhnya, sebagai 
penanggung jawab teknis secara keseluruhan produk.  

14. PRODUK STANDAR 
Produk yang relatif tidak memerlukan keterlibatan departemen Engineering, konstribusi 
departemen Engineering hanya terbatas pada kegiatan advisory atau bantuan personil jika 
diperlukan. 

15. PROSES 
Rangkaian Sumber daya dan kegiatan yang saling terkait, yang mengubah masukan menjadi 
pengeluaran. 

16. PROSPEK 
Objek Marketing yang akan ditindaklanjuti agar menjadi proyek JPK, yang mencakup : 
a. Tender (termasuk dokumen RKS) 
b. Informasi dari media massa (koran, majalah, TV, internet dll) 
c. Informasi dari pelanggan atau calon pelanggan (termasuk SKP/Penunjukan dll) 
d. Informasi dari Personil JPK. 

17. PROYEK 
Objek pekerjaan yang secara formal dilaksanakan JPK berdasarkan Job Order. 

18. REKAMAN 
Dokumen yang memberikan bukti objectif dari kegiatan yang dilaksanakan atau hasil yang 
dicapai. 

19. SPESIFIKASI 
Dokumen yang menyatakan persyaratan. 

20. TAHAP UJI PRODUKSI 
Seluruh uji fungsi produk yang dilaksanakan oleh departemen terkait. 

21. TAHAP UJI AKHIR 
Uji performa produk yang dilaksanakan oleh QC sebelum produk diserahkan kepada 
pelanggan. 

22. VALIDASI / PENGABSAHAN 
Konfirmasi melalui pemeriksaan dan penyediaan bukti objektif bahwa persyaratan untuk 
tujuan penggunaan tertentu dipenuhi. 

23. VERIFIKASI 
Konfirmasi melalui pemeriksaan dan penyediaan bukti objektif bahwa persyaratan yang 
ditetapkan telah dipenuhi. 

24. MANAGEMENT REPRESENTATIVE 
Pelaksana harian yang bertanggung jawab atas sistim manajemen mutu. 
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25. JOB ORDER 
Dokumen pemesanan produk atau jasa yang merupakan konsensus (kesepakatan umum) 
dimulainya pelaksanaan proyek / pekerjaan di JPK sesuai dengan kontrak atau nota dinas. 

26. PROJECT MANAGER 
Orang yang diberi tugas oleh Manajer untuk mengelola proyek dengan persyaratan yang 
spesifik baik dengan volume ditambah persyaratan. 

27. PROYEK KECIL MENENGAH  
Kebijakan internal. 
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SISTIM MANAJEMEN MUTU 

( QUALITY MANAGEMENT SYSTEM ) 

I. PERSYARATAN UMUM. 

1. Dalam rangka memelihara, melengkapi dan menyempurnakan Sistim Manajemen Mutu 
(Quality Management System) serta pelaksanaan Improvement yang berkesinambungan 
terhadap efektifitas penerapan sistim, maka Perusahaan akan : 
a. Menentukan proses-proses yang ditentukan sistim manajemen mutu dalam operasional 

Perusahaan. 
b. Menentukan kriteria dan metode yang diperlukan untuk menyakinkan bahwa operasional 

dan pengendalian setiap proses dapat berlangsung secara efektif. 
c. Menyakinkan bahwa ketersediaan sumber daya dan informasi mencukupi untuk 

mendukung kegiatan operasional dan pemantauan setiap proses. 
d. Memantau, mengukur dan menganalisa setiap proses. 
e. Menerapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk mencapai hasil yang ditargetkan 

dan improvement yang berkesinambungan terhadap proses-proses tersebut. 
2. Manajemen mengelola proses-proses tersebut sesuai dengan persyaratan-persyaratan yang 

tertuang dalam standard SEP / SNI / ISO.  
3. Proses-proses yang dilaksanakan diluar Perusahaan dan akan berdampak pada kesesuaian 

dengan persyaratan produk, maka proses tersebut dikendalikan dan diatur dalam suatu 
prosedur yang disepakati bersama. 

II. PERSYARATAN DOKUMENTASI.  

1. UMUM. 
a. Dokumen sistim manajemen mutu yang diterbitkan merupakan salah satu bagian 

pedoman bagi perusahaan dalam menjalankan aktivitasnya. 
b. Dokumen ini merupakan satu kesatuan dokumen yang terdiri dari : 

b.1. Dokumen yang berupa persyaratan komitmen manajemen yaitu persyaratan 
kebijakan mutu dan sasaran mutu. 

b.2. Manual mutu. 
b.3. Prosedur-prosedur yang dipersyaratkan oleh Standar Internasional ini. 
b.4. Dokumen lainnya yang diperlukan oleh organisasi untuk meyakinkan bahwa 

perencanaan dan pengendalian proses dari semua proses adalah efektif. 
b.5. Rekaman yang diwajibkan oleh Standar Internasional ini. 

2. MANUAL MUTU (Quality Manual). 
a. Lingkup dan sistim manajemen mutu ini adalah mendukung proses kegiatan yang proses 

Marketing, Engineering, Purchasing, Construction, Maintenance, Safety & Environment, 
Quality Assurance & Quality Control, Finance & Accounting, Personel & General Affair. 

b. JPK menerapkan Sistim Manajemen Mutu adalah untuk menjamin mutu produk 
dihasilkan sesuai persyaratan Standar dan Pelanggan dengan cara mengendalikan 
semua aktivitas yang berpengaruh terhadap mutu. 
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c. Untuk memenuhi persyaratan Sistim Manajemen Mutu yang disyaratkan oleh standar 
sistim mutu SEP, SNI dan ISO-9001-2000, JPK menerapkan, mendokumentasikan dan 
memelihara sistim mutu yang terdiri dari : 
c.1. Manual Mutu. 
 Dokumen ini berisikan penjelasan secara rinci tentang pelaksanaan suatu 

pekerjaan yang spesifik dilaksanakan. 
c.2. Manual Prosedur Mutu. 
 Dokumen ini menjelaskan bagaimana kebijakan mutu yang telah ditetapkan dalam 

manual mutu dilaksanakan, serta merinci tanggung jawab dan cara pelaksanaan 
suatu kegiatan pada Struktur Organisasi Perusahaan. 

c.3. Manual Instruksi Kerja. 
 Dokumen ini berisikan penjelasan secara rinci tentang pelaksanaan suatu 

pekerjaan yang spesifik dilaksanakan.  
c.4. Manual Formulir. 
 Dokumen ini berisikan semua Formulir yang digunakan untuk merekam 

pelaksanaan Sistim Mutu.  
d. Untuk menjamin agar produksi yang dihasilkan memenuhi persyaratan yang ditentukan 

dalam sistim mutu dan persyaratan lainnya yang ditentukan dalam persyaratan produk, 
proyek atau kontrak, maka JPK menerapkan Rencana Mutu (Quality Plan). 

 

3. PENGENDALIAN DOKUMEN & DATA : 
a. Pengendalian dokumen dan data meliputi persetujuan, penerbitan, perubahan dan 

distribusinya. 
b. Management Representative (MR) bertanggung jawab atas pengendalian dokumen dan 

data sistim mutu.  
c. Setiap Bidang bertanggung jawab terhadap persetujuan, penerbitan dan perubahan 

dokumen dan data yang berkaitan dengan aktivitasnya. 
d. Distribusi dokumen dilaksanakan atas dasar tanggung jawab Manajer Unit Reliabilitas. 
e. Semua dokumen dan data harus tersedia pada semua area kerja / Bagian yang 

berkepentingan untuk mengefektifkan fungsi Sistim Mutu. 
f. Perubahan / revisi dokumen dan data ditinjau dan disetujui oleh bidang atau bagian yang 

pertama kali meninjau dan menyetujui serta didistribusikan atas tanggung jawab 
Reliability. 

g. Dokumen yang kedaluwarsa disingkirkan untuk menjamin tidak digunakan dan hanya 
dokumen edisi baru yang digunakan. 

h. Dokumen asli dan dokumen kedaluwarsa disimpan dan dikembalikan oleh pusat 
dokumen untuk keperluan Hukum dan atau pemeliharaan pengetahuan. Dokumentasi 
tersebut diidentifikasikan secara jelas. 

i. Dokumen yang telah mengalami perubahan maksimal sembilan kali harus dikaji secara 
menyeluruh bersama dokumen lain yang relevan sebelum diterbitkan dengan edisi yang 
baru. 
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4. PENGENDALIAN REKAMAN MUTU : 
a. Setiap Departemen bertindak dan bertanggung jawab sebagai koordinator dokumentasi 

dan pengendalian rekaman untuk memperagakan kesesuaian dengan persyaratan yang 
ditentukan dan dioperasikan secara efectif serta dipelihara rekaman sebagai bahan 
evaluasi pada proses analisa. 

b. Metode untuk identifikasi, pengumpulan, penindeksan, pengaksesan, pengarsipan, 
penyimpanan, pemeliharaan dan pemusnahan rekaman diatur dalam prosedur. 

c. Rekaman harus dapat dibaca dan disimpan dalam lingkungan yang sesuai agar tidak 
mudah terjadi kerusakan atau penurunan mutu dan untuk mencegah kehilangan. 

d. Setiap Departemen yang bertanggung jawab terhadap lama penyimpanan, jenis 
rekaman diatur dalam prosedur. Apabila pelanggan atau wakilnya mensyaratkan dalam 
kontrak adanya pengevaluasikan lama penyimpanan, maka kurun waktu penyimpanan 
ditentukan berdasarkan kesepakatan bersama.  

 

 

DOKUMEN TERKAIT 

NO URAIAN REVISI TANGGAL 

01.08.SMM.2003 PENGENDALIAN DOKUMEN DAN DATA 1  

02.08.SMM.2003 PENGENDALIAN REKAMAN MUTU 1  
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TANGGUNG JAWAB MANAJEMEN 

I. TANGGUNG JAWAB MANAJEMEN. 
1. ORGANISASI. 

Dalam melaksanakan aktivitas manajemen untuk menerapkan kebijakan mutu, maka 
disusun Struktur Organisasi seperti terlihat pada lampiran 1. 

2. TANGGUNG JAWAB dan WEWENANG. 
a. Tanggung jawab dan wewenang dalam semua aktifitas dan kebijakan yang terkait 

dengan mutu dipegang oleh President Director yang dibantu oleh Operasional Director, 
Marketing Director dan Finance & Accounting Director serta dalam pelaksanaan harian  
didelegasikan kepada Management Representative untuk bidang System. 

b. Tanggung Jawab, wewenang, kualifikasi dan kompetensi dari setiap anggota 
manajemen yang tercakup didalam struktur organisasi dijelaskan dalam dokumen Job 
Description dan Job Specification. 

 
II. KOMITMEN MANAJEMEN. 

Sebagai tindak lanjut komitmen manajemen terhadap sisim yang diterapkan secara efektif, 
maka Top Manajemen akan menyediakan bukti berupa rekaman antara lain : 
1. Hasil komunikasi didalam organisasi dalam memenuhi keinginan dan harapan pelanggan 

untuk pemenuhan persyaratan / spesifik proyek. 
2. Penerapan Kebijakan Mutu. 
3. Perencanaan, coaching/monitoring dan evaluasi terhadap sistim pengelolaan kinerja telah 

diterapkan oleh semua bagian. 
4. Hasil pelaksanaan Manajemen review. 
5. Evaluasi dan monitoring bahwa sumber daya yang diperlukan tersedia. 

 
III. FOKUS PELANGGAN. 

Untuk meyakinkan bahwa persyaratan pelanggan dapat dipenuhi, maka President Director 
mendelegasikan sebagian kewenangan kepada Marketing Manager serta kepada Finance & 
Accounting Manager untuk melaksanakan suatu kajian. 
 

IV. KEBIJAKAN MUTU (Quality Policy). 
1. Kebijakan Mutu adalah merupakan kebijakan utama dari Top Manajemen yang dituangkan 

dalam lembaran khusus. Kebijakan Mutu tersebut ditetapkan dengan maksud agar segala 
kegiatan terfokus atau merupakan petunjuk dalam mengoperasikan perusahaan. 

2. Kebijakan mutu yang ditetapkan ini bersifat dinamis sesuai dengan tujuan perusahaan 
termasuk komitmen untuk memenuhi persyaratan dan secara berkesinambungan 
ditingkatkan efektifitasnya. Kebijakan mutu ini merupakan kerangka kerja untuk mengkaji 
ulang sasaran mutu agar dapat diimplementasikan secara utuh, maka kebijakan tersebut 
harus disosialisasikan kesetiap level organisasi hingga dimengerti. 

3. Teks kebijakan mutu dituangkan dalam nomor : ……………………. 
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5. PERENCANAAN.   
a. SASARAN MUTU : 

a.1. Guna penjelasan sasaran kualitas yang dicapai oleh setiap direktorat beserta 
jajaran dalam mengimplementasikan kebijakan mutu, maka setiap departemen 
diwajibkan untuk membuat / menetapkan sasaran mutu termasuk keinginan untuk 
memenuhi persyaratan proyek secara terukur dan konsisten terhadap kebijakan 
mutu. Sasaran mutu yang dibuat oleh setiap departemen dituangkan dalam lembar 
lampiran 3. 

a.2. Sasaran ini harus dievaluasi minimal 2 (sua) kali setahun atau setiap akhir periode 
pelaksanaan proyek. 

b. PERENCANAAN SISTIM MANAJEMEN MUTU : 
Perencanaan sistim manajemen mutu ini disiapkan dan dilaksanakan dengan maksud 
untuk menjamin agar proyek yang dikerjakan dapat memenuhi Stardard & Code serta 
perubahan dari setiap elemen. 
      

6. TANGGUNG JAWAB, WEWENANG dan KOMUNIKASI. 
a. TANGGUNG JAWAB dan WEWENANG : 

Agar proses pelaksanaan aktivitas dapat berjalan sesuai dengan cakupan keahlian 
didasarkan kepada kemampuan, maka General Manajemen secara tertulis menguraikan 
garis besar tanggung jawab dan kewenangan dari setiap bagian. 

b. MANAGEMENT REPRESENTATIVE : 
Sesuai dengan komitmen bahwa perusahaan ini harus menjadi Perusahaan yang efektif 
dan menguntungkan serta memberikan manfaat kepada semua pihak, maka untuk 
menjaga agar hal tersebut dapat diimplementasikan, General Manajemen menunjuk PPC 
Manager menjadi Management Representative dengan tugas utama sebagai berikut : 
“Menjamin bahwa setiap mutu diimplementasikan secara konsisten dan dipelihara 
berkesinambungan untuk memenuhi persyaratan standar ISO 9001 – 2000 berkaitan 
dengan Sistim Manajemen Mutu”. 

c. KOMUNIKASI INTERNAL : 
Untuk menampung semua aspirasi serta mengkaji permasalahan yang timbul dalam 
rangka untuk mencapai harmonisasi dan keselarasan dalam bekerja, maka ditetapkan 
rapat mingguan maupun semesteran yang antara lain dapat berupa rapat tinjauan 
manajemen, rapat kemajuan proyek dan yang lainnya dimaksudkan untuk : 
a. Mengkaji materi yang bersifat komitmen dalam rangka pencapaian target sebelum 

diajukan kepada General Manajemen. 
b. Mentransformasi kebijakan yang berkaitan dengan optimalisasi sumber daya serta- 
c. Mentransformasi regulasi yang baik yang berasal dari internal maupun ekternal 

Perusahaan. 
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7. TINJAUAN MANAJEMEN. 
a. UMUM : 

Untuk menjamin kesinambungan terhadap kesesuaian dan keefektifan sistim mutu dalam 
memenuhi persyaratan standar, Management Representative melaksanakan tinjauan 
manajemen sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun. 

b. INPUT TINJAUAN MANAJEMEN : 
Cara untuk menentukan kesesuaian dan keefektifannya, dilakukan dengan 
melaksanakan pengkajian yang mencakup Evaluasi terhadap : 
b.1. Hasil audit mutu internal dan ekternal. 
b.2. Umpan balik pelanggan baik internal maupun ekternalperusahaan. 
b.3. Kecukupan Quality System Manual. 
b.4. Kinerja Proses dan kesesuaian produk. 
b.5. Status tindakan preventif dan tindakan korektif. 
b.6. Tindak lanjut dari hasil tinjauan manajemen sebelumnya. 
b.7. Hasil kajian karena perubahan teknologi dan tendensi pasar. 
b.8. Monitoring terhadap hasil implementasi keputusan tinjauan manajemen. 

c. OUTPUT TINJAUAN MANAJEMEN : 
c.1. Tinjauan manajemen harus dihadiri oleh President Director dan Jajaran 
Manajemen. 
c.2. Hasil tinjauan manajemen harus direkam yang mencakup : 

i. Keputusan dan tindakan yang berkaitan dengan improvement dan efektifitas 
terhadap proses Quality Management System (QMS). 

ii.  Improvement terhadap proyek terkait. 
iii.  Sumber daya yang diperlukan. 
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MANAJEMEN SUMBER DAYA 

1. KETERSEDIAAN SUMBER DAYA. 
Untuk dapat merealisasikan semua kebijakan sasaran dan target yang sudah disepakati, maka 
perubahan akan menyediakan sumber daya yang cukup dan dipantau ketersediaannya, 
sehingga prinsip pelayanan tepat waktu, tepat jumlah dan tepat kualitas dapat dicapai dalam 
rangka memenuhi kepuasan pelanggan. 

2. SUMBER DAYA MANUSIA. 
a. UMUM : 

Top Manajemen menggariskan kebijakan terhadap sumber daya manusia, yaitu bahwa 
personil sebagai pelaksana pekerjaan yang berpengaruh terhadap mutu produk harus 
memiliki kompetensi yang didasarkan pada aspek pendidikan, keahlian dan pengalaman. 

b. KOMPETENSI, TANGGUNG JAWAB dan PELATIHAN : 
Untuk menjamin bahwa semua personil yang melaksanakan kebijakan mutu peduli 
terhadap persyaratan yang telah ditetapkan, maka perusahaan : 
b.1. Menentukan kompetensi personil yang sesuai untuk melaksanakan pekerjaan yang 

berpengaruh terhadap mutu. 
b.2. Mengadakan pelatihan atau tindakan lainnya untuk memenuhi kebutuhan 

perusahaan. 
b.3. Mengevaluasi efektivitas dari tindakan yang telah dilakukan. 
b.4. Memelihara data personil agar selalu sesuai dengan pendidikan, pelatihan, 

pengalaman dan keahlian. 
b.5. Memastikan personil memiliki kepedulian yang relevan dan penting untuk mencapai 

sasaran mutu. 

3. INFRASTRUKTUR. 
Dalam menjamin kelangsungan proses produksi, maka Top Manajemen akan menyediakan 
dan memelihara infrastruktur yang diperlukan untuk mencapai kesesuaian terhadap 
persyaratan produk, antara lain : 
a. Bangunan, Area kerja dan Fasilitas. 
b. Peralatan kerja (Perangkat keras dan Perangkat lunak). 
c. Sarana pendukung, Transportasi dan Komunikasi. 

4. LINGKUNGAN KERJA. 
Untuk dapat memenuhi proses produksi yang dilaksanakan, mulai dari persiapan Marketing, 
Rekayasa / Engineering, Proses fabrikasi sampai realisasi produk secara menyeluruh 
dipersiapkan dengan memperhatikan dan mempertimbangkan faktor kesehatan, keselamatan 
kerja dan lindungan lingkungan untuk kepuasan pelanggan.    
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1. PERENCANAAN REALISASI PRODUK. 
Perencanaan realisasi produk meliputi : 
a. Pencapaian sasaran mutu dan persyaratan produk 
b. Pengendalian proses, dokumen dan pemanfaatan sumber daya yang secara spesifik 

berkaitan dengan produk. 
c. Kegiatan verifikasi, validasi, pemantauan, inspeksi dan uji terhadap produk serta kriteria 

penerimaan produk. 
d. Pencatatan untuk membuktikan bahwa realisasi proses yang menghasilkan produk telah 

sesuai dengan persyaratan (urutan proses --> squence process). 
 
2. PROSES YANG BERKAITAN DENGAN PELANGGAN. 

a. KETENTUAN PERSYARATAN PRODUK. 
Ketentuan persyaratan produk, meliputi : 
a.1. Persyaratan-persyaratan yang secara spesifik ditetapkan oleh pelanggan, termasuk 

pengiriman dan kegiatan pasca pengiriman. 
a.2. Persyaratan yang tidak ditetapkan oleh pelanggan tetapi diperlukan untuk 

penggunaan yang spesifik. 
a.3. Persyaratan-persyaratan regulasi yang berkaitan dengan produk. 
a.4. Persyaratan-persyaratan lain yang ditetapkan oleh Perusahaan. 

b. KAJIAN ATAS PERSYARATAN PRODUK. 
b.1. Kajian atas persyaratan suatu produk dilaksanakan sebagai pertimbangan untuk 

memasok produk kepada Pelanggan, antara lain dalam bentuk pengajuan proposal 
(penawaran) tender, kontrak atau order / pesanan, maupun perubahankontrak atau 
order / pesanan. Kegiatan kajian tersebut dilaksanakan untuk meyakinkan bahwa : 
b.1.1. Persyaratan-persyaratan produk sudah terdefinisi dan terdokumentasi. 
b.1.2. Jika muncul persyaratan kontrak atau order yang berbeda dengan yang telah 

dinyatakan sebelumnya dapat dicarikan pemecahannya, dan  
b.1.3. Semua persyaratan kontrak / order dapat dipenuhi. 

b.2. Apabila persyaratan pelanggan dinyatakan secara lisan maka Perusahaan 
malaksanakan konfirmasi tertulis kepada Pelanggan sebelum dinyatakan diterima 
dan disanggupi. 

b.3. Apabila dikemudian hari terdapat perubahan persyaratan produk yang telah 
ditetapkan, maka dilakukan kajian ulang dan perubahan dibuat dalam kontrak 
amandemen / tambahan yang mengacu pada kontrak terdahulu. Salinan perubahan 
kontrak didistribusikan kepada semua pemegang salinan kontrak dan lembar aslinya 
dilampirkan pada arsip kontrak terdahulu. 

b.4. Semua kronologis yang menyangkut kajian kontrak ini disimpan secara konsisten 
menurut prosedur kearsipan untuk tujuan mampu telusur dan selalu dipelihara. 

c. KOMUNIKASI DENGAN PELANGGAN. 
Marketing Manager dan atau Manajer terkait mengatur dan mengelola kegiatan komunikasi 
dengan pelanggan, terutama yang berkaitan dengan : 
c.1. Informasi mengenai produk perusahaan. 
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c.2. Penanganan permintaan penawaran harga, kontrak, order dan juga amandemen. 
c.3. Umpan balik Pelanggan termasuk keluhan-keluhan Pelanggan. 

 
3. DESIGN DAN PENGEMBANGAN. 

Departemen Engineering bertanggung jawab atas pengendalian dan pengembangan design, 
mencakup verifikasi dan validasi serta pengembangan agar persyaratan yang telah ditetapkan 
dapat dipenuhi serta menyiapkan detail drawing. 
a. PERENCANAAN DESIGN DAN PENGEMBANGAN : 

a.1. Perencanaan dan pengembangan design meliputi : 
a.1.1. Identifikasi tanggung jawab dari personil yang terlibat dalam kegiatan 

designdan pengembangan. 
a.1.2. Penugasan kepada personil yang memenuhi syarat. 
a.1.3. Penjelasan atau acuan kegiatan design. 

a.2. Pertemuan teknis diselenggarakan dan diadakan untuk memastikan bahwa 
komunikasi dan pembagian tanggung jawab berjalan secara efektif serta antara 
kelompok yang berbeda harus ditentukan dan informasi yang diperlukan 
didokumentasikan, disampaikan serta ditinjau secara berkala. 

a.3. Penerapan metode pengembangan design disesuaikan dengan kemajuan teknologi 
terkini.   

b. MASUKAN DESIGN DAN PENGEMBANGAN : 
Masukan tahap design diidentifikasikan, diseleksi, didokumentasikan oleh Engineering 
Manager dan atau personil EDP System Development. 
Persyaratan yang tidak lengkap atau saling bertentangan harus dipecahkan bersama-
sama dengan yang berkepentingan. 
Masukan tahap design mempertimbangkan hasil kajian kontrak atau butir-butir persyaratan 
lainnya yang mungkin berguna untuk design dan pengembangan.  

c. KELUARAN DESIGN DAN PENGEMBANGAN : 
Keluaran tahap design didokumentasikan dan dinyatakan dalam bentuk yang dapat 
diverifikasi dan divalidasi terhadap persyaratan pada masukan tahap design. 
Keluaran tahap design dapat berupa prototipe atau bentuk lainnya dan harus : 
c.1. Memenuhi persyaratan masukan tahap design. 
c.2. Berisi atau mengacu pada kriteria penerimaan produk. 
c.3. Mengidentifikasi karakteristik design yang menentukan berfungsinya produk secara 

aman dan benar (misalnya persyaratan penyiapan, pembangunan, pengoperasian 
dan pemeliharaan). 

d. KAJIAN DESIGN DAN PENGEMBANGAN : 
Pada tahap-tahap yang sesuai, kajian design dilakukan secara formal dan terdokumentasi. 
Peserta yang hadir dalam kejian design terdiri dari wakil-wakil bagian yang terkait. 
Rekaman dari kajian tersebut harus dipelihara. 

e. VERIFIKASI DESIGN DAN PENGEMBANGAN : 
Pada tahap-tahap yang sesuai verifikasi design  dilakukan untuk memastikan bahwa 
keluaran tahap design memenuhi persyaratan pada masukan tahap design. 
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f. VALIDASI DESIGN DAN PENGEMBANGAN : 
Validasi design dan pengembangan harus dilakukan untuk menjamin bahwa produk sesuai 
dengan kebutuhan dan atau persyaratan yang ditentukan. 
Validasi design dilakukan setelah kegiatan verifikasi design untuk diterapkan pada produk.  

g. PERUBAHAN DESIGN DAN PENGEMBANGAN :  
Semua perubahan design dan pengembangan meliputi : modifikasi bentuk & fungsi, 
optimalisasi / Kinerja dan atau penurunan fungsi diidentifikasi, didokumentasi, dikaji dan 
disetujui oleh personil yang berwenang dan atau pihak-pihak yang berkepentingan 
sebelum diterapkan. 
 

4. PENGADAAN. 

a. PROSES PENGADAAN : 
a.1. Purchasing Manager bertanggung jawab atas pembelian / penyediaan barang / 

komponen yang diperlukan untuk kegiatan produksi, penunjang kegiatan produksi 
dan kegiatan purna jual. 

a.2. Kegiatan pengadaan berdasarkan pada pemasok yang terpilih dan dapat memenuhi 
persyaratan pemasok, termasuk persyaratan mutu. 

b. INFORMASI PENGADAAN : 
b.1. Dokumen pembelian harus menguraikan dengan jelas tentang produk yang dipesan. 
b.2. Semua pembelian material, alat bantu serta barang-barang keperluan produksi 

lainnya harus dibeli dari pemasok yang sudah terdaftar dalam daftar pemasok yang 
disetujui oleh QA/QC Manager. 

b.3. terkecuali untuk keperluan rekayasa dan pengembangan, maka komponen dapat 
diadakan oleh Departemen Engineering secara langsung dari pemasok yang mampu 
menyediakan komponen tersebut dengan alasan untuk efektivitas dan efisien waktu 
yang secara tidak langsung untuk menguji mutu produk dan menentukan calon 
pemasok baru. 

c. VERIFIKASI BARANG / KOMPONEN : 
Verifikasi terhadap barang / komponen yang dibeli dilaksanakan atas tanggung jawab 
QA/QC Manager pada saat penerimaan atau ditempat pemasok. 
 

5. PRODUKSI DAN PENYEDIAAN PELAYANAN. 

a. PENGENDALIAN PRODUKSI & PENYEDIAAN PELAYANAN : 
a.1. Penyediaan informasi untuk menggambarkan karakteristik produk. 
a.2. QA/QC Manager melakukan kegiatan-kegiatan inspeksi dan pengujian untuk 

memverifikasi bahwa persyaratan untuk produk terpenuhi. Inspeksi dan pengujian 
yang disyaratkan serta rekaman yang dihasilkan dirinci dalam rencana mutu atau 
prosedur. 

c.3. Komponen yang tidak digunakan atau diproses sampai komponen tersebut telah 
diinspeksi atau diverifikasi bahwa komponen yang bersangkutan telah memenuhi 
persyaratan. 

c.4. Jumlah dan jenis inspeksi penerimaan ditetapkan sesuai dengan standar yang 
disyaratkan dan bukti tentang kesesuaian mutunya didokumentasikan. 
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c.5. Inspeksi dan pengujian akhir dilaksanakan sesuai dengan rencana mutu dan atau 
prosedur. 

c.6. Produk tidak boleh dikirim sebelum semua kegiatan yang ditetapkan didalam rencana 
mutu dan atau prosedur yang telah disepakati diselesaikan serta data dan 
dokumentasi yang tersedia telah disyahkan.  

b. VALIDASI PROSES PRODUKSI & PENYEDIAAN PELAYANAN : 
b.1. PPC Manager mengendalikan perencanaan, implementasi dan koordinasi untuk 

pencapaian optimalisasi pelaksanaan proyek. 
b.2. PPC manager mengidentifikasikan dan merencanakan proses produksi, 

pemeliharaan yang secara langsung mempengaruhi mutu untuk menjamin proses-
proses tersebut dilaksanakan dibawah kondisi yang terkendali, mencakup hal-hal 
sebagai berikut : 
i. Kesesuaian dengan perencanaan proyek dari departemen Engineering yang 

dikoordinasikan dengan departemen terkait. 
ii. Prosedur terdokumentasi yang menentukan tata cara produksi. 
iii. Kesesuaian dengan standar acuan, rencana mutu dan atau prosedur ter-

dokumentasi. 
iv. Penggunaan peralatan produksi, reparasi, instalasi dan lingkungan kerja yang 

sesuai. 
v. Pemeliharaan terhadap peralatan untuk menjamin kesinambungan kemampuan 

proses. 
vi. Kriteria kecakapan kerja yang ditetapkan dengan jelas. 
vii. Mamantau dan mengendalikan proses dan karakteristik produk yang sesuai.    

c. IDENTIFIKASI & MAMPU TELUSUR PRODUK : 
c.1. Untuk mencegah kesalahan dalam proses produksi pada setiap tahapan proses 

digunakan identifikasi mulai dari material diterima sampai produk jadi. 
c.2. Tim proyek melaksanakan konstruksi / instalasi menyesuaikan identifikasi 

berdasarkan dokumen konstruksi yang dikeluarkan departemen Engineering. 
 c.3. Identifikasi status inspeksi dengan statement / hold / repair / reject dengan diatur 

berdasarkan kategori tahapan inspeksi dan pengujian. 
c.4. Identifikasi terhadap produk jadi diberikan dengan mencantumkan nomor seri (s/n) 

produk. 
c.5. QA/QC Manager menandai status inspeksi dan uji produk dengan cara penandaan 

yang menunjuk : 
i. Produk yang sesuai dengan persyaratan. 
ii. Produk yang tidak sesuai 
iii. Produk yang tidak dapat direpair 

c.6. Identifikasi status inspeksi dan uji dipelihara sebagaimana ditentukan dalam rencana 
mutu dan atau prosedur selama produksi dan pemasangan. 

c.7. Menjamin hanya produk yang lulus inspeksi dan uji yang dikirim, dipakai atau 
dipasang. 
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d. PROPERTI PELANGGAN : 
d.1. Barang / komponen yang dipasok oleh pelanggan, pada saat diterima oleh CV. …… 

diperiksa dan diuji sesuai prosedur inspeksi dan pengujian yang dilaksanakan atas 
tanggung jawab QA/QC. 

d.2. QA/QC Manager akan memberikan identifikasi pada barang yang dipasok oleh 
pelanggan. 

d.3. Project Manager membawahi unit gudang, bertanggung jawab atas pelaksanaan 
pencatatan, penyimpanan dan pemeliharaan barang tersebut sampai digunakan 
untuk produksi atau diserahkan kembali kepada pemiliknya. 

d.4. Barang yang dipasok oleh pelanggan apabila hilang, rusak atau hal lain yang 
menyebabkan tidak dapat digunakan maka kejadian tersebut dicatat dan dilaporkan 
kepada pelanggan.  

e. PEMELIHARAAN BARANG : 
e.1. Unit gudang bertanggung jawab untuk melakukan koordinasi terhadap penanganan 

barang / komponen dan produksi yang mencakup pemindahan dari satu lokasi ke 
lokasi lain atau dalam lokasi yang sama dilaksanakan sedemikian rupa untuk 
mencegah kerusakan atau penurunan mutu. 

e.2. Penyimpanan barang / komponen dan produk disimpan digudang penyimpanan dan 
dikendalikan sedemikian rupa untuk mencegah kerusakan atau penurunan mutu. 

e.3. Pengemasan barang / komponen dan produk mencakup pengendalian proses-proses 
pengemasan dan penandaan untuk kesesuaian terhadap persyaratan yang 
ditetapkan. 

e.4. Perawatan barang / komponan dan produk dilaksanakan pada tempat penyimpanan 
dengan cara melakukan verifikasi secara periodik. 

e.5. Mendeteksi kerusakan atau penurunan mutu dan menentukan tindakan yang perlu 
dilakukan. 

e.6. Penyerahan barang / komponen mencakup perlindungan mutu produk setelah 
inspeksi dan uji akhir. 

f. PENGENDALIAN TERHADAP PEMANTAUAN & ALAT-ALAT PENGUKURAN : 
f.1. Untuk memperagakan kesesuaian produk terhadap persyaratan, QA/QC Manager 

mengendalikan periode kalibrasi dan merawat peralatan inspeksi, ukur dan uji yang 
digunakan. 

f.2. Peralatan inspeksi, ukur dan uji digunakan sedemikian rupa untuk menjamin bahwa 
ketidak pastian pengukuran dapat diketahui dan konsisten dengan kemampuan 
pengukuran yang disyaratkan. 

f.3. Bila menjadi persyaratan yang ditetapkan oleh pelanggan, data teknis mengenai 
peralatan inspeksi, ukur, uji harus tersedia pada saat diperlukan palanggan atau 
wakil pelanggan. 

f.4. Prosedur pengelolaan peralatan inspeksi, ukur dan uji meliputi : 
i. Penentuan kegunaan dan akurasi peralatan inspeksi, ukur dan uji yang sesuai. 
ii. Penanganan, perawatan dan penyimpanan peralatan inspeksi ukur dan uji. 
iii. Penandaan peralatan, inspeksi, ukur dan uji untuk menunjukkan status kalibrasi. 
iv. Proses yang dipakai untuk kalibrasi peralatan inspeksi, ukur dan uji. 
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v. Tatacara mengakses dan mendokumentasikan keabsahan hasil-hasil inspeksi 
dan pengujian sebelumnya apabila peralatan inspeksi, ukur dan uji ditemukan 
menyimpang dari kalibrasi. 
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PENGUKURAN, ANALISIS & PENINGKATAN 

1. UMUM. 
Untuk mengukur semua perencanaan yang diimplementasikan kedalam proses, maka 
perusahaan akan melakukan pemantauan, pengukuran, analisis dan proses improvement / 
peningkatan yang diperlukan untuk :  
a. Menunjukan kesesuaian dari produk. 
b. Menyakinkan kesesuaian dari sistim manajemen mutu. 
c. Melaksanakan peningkatan yang berkesinambungan terhadap efektivitas sistim 

manajemen mutu. 

2. PEMANTAUAN PENGUKURAN. 

a. KEPUASAN PELANGGAN 
a.1. Mengkaji informasi untuk pemenuhan kepuasan pelanggan. 
a.2. Menjaga kepuasan pelanggan melalui penanganan keluhan sedini mungkin terhadap 

kegagalan fungsi peralatan. 
a.3. Memonitor fungsi peralatan secara berkala selama periode garansi. 

b. AUDIT MUTU INTERNAL 
b.1. Management Representative bertanggung jawab terhadap koordinasi pelaksanaan 

audit mutu internal. Audit mutu internal dilaksanakan untuk memverifikasikan apakah 
kegiatan mutu dan hasil sesuai dengan pengaturan yang direncanakan dan untuk 
menentukan keefektifan sistim mutu. 

b.2. Pelaksanaan audit mutu internal dilakukan oleh auditor yang independen dari 
tanggung jawab bagian yang diaudit, disusun berdasarkan jadwal yang sesuai 
dengan status dan kepentingan kegiatan yang diaudit. 

b.3. Hasil audit mutu internal menjadi masukan untuk kegiatan tinjauan manajemen. 

c. PEMANTAUAN dan PENGUKURAN PROSES 
c.1. Melakukan proses fabrikasi yang dikerjakan pada kondisi yang terkendali. 
c.2. Pengendalian tahapan proses yang meliputi pengendalian sumber daya, penggunaan 

material dan pengendalian seluruh proses sesuai karakter. 

d. PEMANTAUAN dan PENGUKURAN PRODUK 
d.1. QA / QC Manager bertanggung jawab terhadap pengukuran dan pemantauan produk 

mulai dari periode kalibrasi alat ukur, pelaksanaan inspeksi material, jaminan hasil 
produk sampai pemeliharaan alat ukur serta pengelolaan dokumen-dokumen dan 
prosedur kalibrasi alat inspeksi, ukur dan uji. 

d.2. Melakukan inspeksi pengukuran dan pengujian material dari pemasok, produk dalam 
proses dan produk jadi dengan tujuan bahwa hasil inspeksi, pengukuran dan 
pengujian sesuai dengan persyaratan mutu. 
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3. PENGENDALIAN PRODUK YANG TIDAK SESUAI. 
a. Untuk menjamin bahwa produksi yang tidak sesuai dengan persyaratan dapat dicegah dari 

pemakaian atau pemasangan yang tidak disengaja maka dilaksanakan pengendalian yang 
meliputi identifikasi, dokumentasi evaluasi, pemisahan, pengalihan produk yang tidak 
sesuai dan pemberitahuan kepada fungsi terkait. 

b. QA / QC Manager bertanggung jawab untuk meninjau dan berwenang untuk mengalihkan 
produk yang tidak sesuai. 

c. Produk yang tidak sesuai ditinjau kembali untuk diketahui apakah produk : 
c.1. Dikerjakan ulang untuk memenuhi persyaratan yang ditetapkan. 
c.2. Diterima dengan konsensus. 
c.3. Ditolak. 

d. Produk yang diperbaiki dan atau dikerjakan ulang diinspeksi/diuji kembali sesuai dengan 
rencana mutu dan atau prosedur. 

4. ANALISIS DATA. 
a. Management Representative bertanggung jawab terhadap penerapan metode yang sesuai 

untuk memperagakan kesesuaian dan keefektifan sistim manajemen mutu serta 
mengevaluasi apakah perbaikan berkesinambungan dari sistim manajemen mutu dapat 
dilakukan, yang mencakup : kepuasan pelanggan, kesesuaian pada persyaratan produk, 
karakteristik dan kecenderungan proses dan atau produk termasuk peluang untuk tindakan 
pencegahan serta evaluasi terhadap supplier. 

b. Hasil evaluasi menjadi dasar dalam menentukan teknik statistik yang sesuai untuk 
diterapkan.  

5. IMPROVEMENT / PERBAIKAN. 
a. PERBAIKAN YANG BERKESINAMBUNGAN. 

Management Representative dibantu manajer terkait secara terus menerus memperbaiki 
keefektifan sistim manajemen mutu melalui pemakaian kebijakan mutu, sasaran mutu, 
hasil audit, analisa data, tindakan korektif dan preventif serta tinjauan manajemen. 

b. TINDAKAN KOREKTIF. 
Melakukan tindakan untuk menghilangkan penyebab ketidaksesuaian untuk mencegah 
terulangnya. Tindakan  korektif harus sesuai dengan pengaruh ketidaksesuaian yang 
dihadapi dan menetapkan persyaratan untuk : 
b.1. Peninjauan ketidaksesuaian (termasuk keluhan dari pelanggan) 
b.2. Penentuan penyebab ketidaksesuaian. 
b.3. Penilaian kebutuhan tindakan untuk memastikan bahwa ketidaksesuaian tidak 

terulang. 
b.4. Penetapan dan penerapan tindakan yang diperlukan. 
b.5. Rekaman hasil tindakan yang dilakukan untuk identifikasi, penyimpanan, 

perlindungan, pengambilan, masa simpan dan pembuangan rekaman. 
b.6. Peninjauan tindakan korektif yang dilakukan. 
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c. TINDAKAN PENCEGAHAN. 
Penetapan tindakan untuk menghilangkan penyebab ketidak sesuaian potensial, tindakan 
pencegahan harus sesuai dengan pengaruh masalah potensialnya yang menetapkan 
persyaratan untuk : 
c.1. Penetapan ketidaksesuaian potensial dan penyebabnya. 
c.2. Penilaian kebutuhan akan tindakan untuk mencegah terjadinya ketidaksesuaian. 
c.3. Penetapan dan penerapan tindakan yang diperlukan. 
c.4. Rekaman hasil tindakan yang dilakukan untuk identifikasi, penyimpanan, 

perlindungan, pengambilan, masa simpan dan pembuangan rekaman. 
c.5. Peninjauan tindakan prefentif yang dilakukan. 
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TINJAUAN DESIGN & PENGEMBANGAN 
 (DESIGN CONTROL) 

1. RUANG LINGKUP. 
Prosedur ini menjelaskan tatacara pengelolaan kegiatan design dan pengembangan suatu 
system untuk menghasilkan atau memperbaiki suatu produk di departemen Engineering. 

2. TANGGUNG JAWAB dan KEWENANGAN. 
a. Engeneering Manager bertanggung jawab atas semua kegiatan yang memerlukan 

proses design dan pengembangan suatu system. 
b. Engeneering Manager bertanggung jawab memberikan saran dan solusi yang bersifat 

teknis pada departemen terkait. 
c. Engeneering Manager mendelegasikan kepada system development supervisor untuk 

bertanggung jawab merencanakan,menyiapkan dan mengintegrasikan pengelolaan 
data yang dibutuhkan pada setiap departemen. 

d. Engeneering Manager berwenang menentukan sumber daya dan tingkat mutu dalam 
proses design serta pengembangan suatu produk. 

3. PROSEDUR. 

3.1 Perencanaan Design & Pengembangan 
a. Perencanaan kegiatan design dituangkan pada skema & alur kegiatan yang 

mencakup tahapan-tahapan pelaksanaan diawali dengan penyusunan konsep 
hingga pencapaian model akhir suatu produk sesuai dengan keinginan 
pelanggan/pasar. 

b. Pertemuan tahnis intern dan ektern untuk melakukan tinjauan design 
diselenggarakan guna memenuhi persyaratan pelangan. 

3.2 Masukan Design & Pengembangan 
a. Dalam proses design dan pengembangan harus mempertimbangkan persyaratan 

pelangan, standard,kode dan peraturan perundang-undangan yang berlaku 
b. Data teknis dan informasi lainya yang menjadi masukan dalam proses design dan 

pengembangan harus dibuatkan rekamannya sesuai persyaratan mutu. 

3.3 Keluaran Design & Pengembangan 
a. Setiap design dan pengembangan yang sudah selesai dikerjakan harus 

didentifikasi didokumentasikan dan rapat diperagakan untuk keperluan verifikasi 
dan validasi. 

b. Pemeriksaan atas keluaran tahap design dan pengembangan dilakukan untuk 
memastikan bahwa keluarannya: 
1. Memenuhi persyaratan masukan tahap design dan pengembangan yang telah 

disepakati. 
2. Memenuhi kriteria persyaratan pelangan yang telah ditetapkan. 
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c. Karakteristik design dan  pengembangan yang sangat penting untuk berfungsinya 
produk secara aman dan baik diidentifikasi dan didokumentasikan oleh personil 
yang terkait. 

3.4 Tinjauan Design dan Pengembangan 
a. Peninjauan sistematis terhadap perencanaan design dan pengembangan, 

dilaksanakan dalam pertemuan tinjauan design dan pengembangan sebelum 
diimplementasikan,guna evaluasi & peningkatan mutu yang berkesinambungan. 

b. Temuan mengenai ketidaksesuaian atau kekurangan dalam design dan 
pengembangan system pada saat pengkajian dan butir-butir koreksi atau tambahan 
yang diperlukan harus diidentifikasi dan di dokumentasikan. 

3.5 Verifikasi Design dan Pengembangan 
a. Verifikasi design dan pengembangan dilaksanakan untuk mememastikan keluarnya 

telah sesuai dengan masukannya. 
b. Hasil verifikasi design dan pengembangan harus dituangkan ke dalam formulir 

verifikasi dan harus diidentifikasi dan didokumentasikan. 

3.6 Validasi Design dan Pengembangan 
a. Validasi design dan pengembangan dilaksanakan untuk memastikan produk akhir 

sesuai persyaratan yang telah disepakati. 
b. Hasil validasi design dan pengembangan harus diidentifikasi dan 

didokumentasikan. 

3.7 Perubahan Design 
a. Semua perubahan design dan pengembangan yang mengubah persyaratan yang 

telah ditetapkan harus mendapat pengesahan dari pejabat terkait sebelum 
diterapkan. 

b. Setiap perubahan design dan pengembangan harus diidentifikasi dan 
didokumentasi 
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RENCANA MUTU 
( QUALITY PLAN ) 

1. UMUM. 

Dokumen yang berisikan pelaksanaan mutu tertentu, sumber daya dan urutan kegiatan yang 
terkait dengan produk, jasa dan kontrak atau proyek khusus. 

2. DOKUMEN. 

Dokumen yang perlu dipersiapkan, antara lain : 

2.1. QA/QC Manual 

2.2. Qualification / Approval of Welding Procedure 

2.3. Qualification / Approval of Welder 

2.4. Approval of NDT Procedure Including 

3. MATERIAL. 

1.1. Review of Mill/Test Certificate and Conformance to Code 

1.2. Check Material (Visual) 

1.3. Dimensional Check & Report 

1.4. Check Thicness 

4. LAY OUT & CUTTING 

1.1. Cutting plate & other stock 

1.2. Check transferring of heat numbers 

1.3. Check lay-out & marking of shell 

1.4. Check position of nozzle 

5. FIT-UP. 

Check fit-up of shell / head / nozzle : 

5.1. Long seams 

5.2. Circum seams 

5.3. Nozzle attachments 

5.4. Reinforcement pad & tell tale hole 

5.5. Others 
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6. WELDING. 

6.1. Check pre-heating (if any) 

6.2. Check conformance to WPS 

6.3. Check Welders & Welding operators 

6.4. Check welding electrode used 

7. NDE. 

7.1. Butt weld (long / circum seam & nozzle to flange) : 

- 100% visual inspection after welding 

- Radiograph test 

7.2. Other : 

- PT on nozzle to shell / head attachment  PT on attachment to shell / head 

- PT on nozzle, repad attached to pressure part 

- PT after back chipping 

8. DIMENSIONAL & VISUAL CHECK. 

8.1. Check roundness of shell after welding 

8.2. Final visual & dimensional check ( incl. weld contour weld size & finish) 

8.3. Completion check of nozzle support pads, etc 

8.4. Check for NDE Converage 

8.5. Check soap suds test of pad 

8.6. Internal check for clean 

9. HYDROSTATIC. 

9.1. Procedure 

9.2. Calibration of gauge 

9.3. Hydrotest operation 

9.4. Record 

10. PAINTING. 

10.1. Check painting material (batch no) 

10.2. Check surface preparation 

10.3. Roughness check 

10.4. Check DFT of priming 
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11. DESPATCH & DOCUMENTATION. 

11.1. Check internal are installed and tightened property 

11.2. Check that vessel  
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PROCESS CONTROL 
(PROSES KONTROL) 

Proses kontrol terdiri dari : 

I. PEMANTAUAN & PENGUKURAN PROSES 

II. PEMANTAUAN & PENGUKURAN PRODUK 

 

I. PEMANTAUAN & PENGUKURAN PROSES 

1. RUANG LINGKUP 

Prosedur ini menjelaskan bagaimana proses fabrikasi dikerjakan pada kondisi yang 
terkendali, dengan keseluruhan tahapan proses yang meliputi pengendalian sumber daya, 
penggunaan material dan pengendalian seluruh proses sesuai karakter. 

2. TANGGUNG JAWAB dan KEWENANGAN 

PPC Manager (Project Planing and Control) bertanggung jawab atas perencanaan, 
penjadwalan dan pengendalian proses project. 
Production Manager bertanggung jawab atas pelaksanaan fabrikasi sesuai rencana dan 
jadwal termasuk ketersediaan mesin/peralatan dan distribusi personel pelaksana. 
QA/QC manager bertanggung jawab dalam penyiapan Inspection & Test Plan dan 
Manufacture Data Report (MDR bila diperlukan). 
Engineering Manager bertanggung jawab terhadap penyiapan Shop Drawing, Prosedur 
Fabrikasi Spesifik (bila diperlukan) WPS (Welding Procedure Specification), PQR (Procedure 
Qualification Record) dan Packing Procedure bila diperlukan. 
Production Manager mendelegasikan wewenang kepada Warehose Supervisor untuk 
bertanggung jawab atas pemasukan dan pengeluaran material/produk dalam aktifitas 
produksi. 

3. PROSEDUR 

Setelah menerima “Job Order” dari Departement Marketing dan paket dokumen proyek yang 
akan difabrikasi dari Departemen Engineering,maka Departemen PPC akan  membuat 
schedule untuk pengendalian proyek dan didistribusikan ke Departemen Produksi sebagai 
dasar pelaksanaan jadwal fabrikasi. 
Production Manager dan atau Fungsional Staff Production mendistribusikan pekerjaan 
kepada Production Foremen sesuai prosedur dan instruksi kerja yang releven dengan 
memperhatikan : 
- Material/Produk yang digunakan dalam proses fabrikasi adalah yang diterima setelah 

inspeksi dan uji 
- Mesin/peralatan produksi yang digunakan adalah mesin/peralatan yang layak pakai dan 

selalu mendapat perawatan. 
- Untuk prosess khusus seperti pengelasan dan pengecatan serta perlakuan panas pasca 

las (bila diperlukan) dilaksanakan dengan mengunakan  prosedur yang telah dikualifikasi 
atau selalu dipantau parameter prossesnya selama proses berlangsung. 
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- Personel yang terlibat dengan proses-proses khusus harus mempunyai kualifikasi yang 

releven atau terlatih dan trampil dalam melaksanakan tugasnya dengan kriteria 
kecakapan yang diperlukan. 

Pelaksana fabrikasi dalam pengambilan material/produk di Gudang mengunakan “Request 
of Material” yang telah ditetapkan. 
Pemindahan material/produk didalam proses fabrikasi mengunakan suatu metode yang 
sesuai untuk mencegah kerusakan atau penurunan mutu produk. 
Apabila diperlukan perubahan proses,usulan perubahan proses dapat dilakukan oleh 
personel terkait dengan memberikan informasi secara tertulis kepada Production Manager 
dan diteruskan kepada Engineering Manager yang diketahui oleh PPC Manager untuk 
dibakukan apabila sesuai. 
Semua perubahan proses harus dicatat oleh Departemen Engineering dan Departemen 
Produksi sebagai dasar pelaksanaan proses yang akan dating. 
Production foremen pada tiap tahap proses harus mencatat aktifitas kerja setiap harinya 
sebagai rekaman. 
Departemen PPC menyusun laporan mingguan kemajuan fabrikasi berdasarkan laporan 
harian produksi atau hasil rekaman control PPC di Shop fabrikasi.Apabila diperlukan akan 
dibuatkan progress selain mingguan sesuai permintaan pelanggan. 
Dalam tahap proses ke tahap proses berikutnya maka Inspector QC akan melakukan 
inspeksi dan uji sesuai tahapa proses  yang terdapat pada Inspection & Test Plan. 
Departemen QA/QC melakukan inspeksi dan uji serta membuat laporannya pada tahapan 
yang diisyaratkan adanya inspeksi dan uji berdasarkan Inspection & Test Plan atau 
Prosedur.Acuan tahapan proses inspeksi dan uji terdapat pada lampiran I manual Prosedur. 
Bila Inspektion & Test Plan (ITP) tidak diminta oleh pelangan (Client) maka tahapan uji dan 
inspeksi mengikuti “Inprocess Inspection” yang dibuat oleh QA/QC Departement. 
Inprocess Inspection dibuat dan dimaintain untuk proyek yang sedang berjalan. 
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PROCESS CONTROL 
(PROSES KONTROL) 

Proses kontrol terdiri dari : 

I. PEMANTAUAN & PENGUKURAN PROSES 

II. PEMANTAUAN & PENGUKURAN PRODUK   

II. PEMANTAUAN & PENGUKURAN PRODUK 

1.0 RUANG LINGKUP. 

Prosedur ini menjelaskan tatcara inspeksi pengukuran dan pengujian material dari pemasok, 
produk dalam proses dan produk jadi untuk memastikan bahwa hasil inspeksi, pengukuran 
dan pengujian sesuai dengan persyaratan mutu. 

2.0 TANGGUNG JAWAB dan KEWENANGAN. 

QA/QC Manager (QUALITY ASSURANCE / QUALITY CONTROL) bertanggung jawab atas 
pengendalian mulai dari periode kalibrasi alat ukur, pelaksanaan inspeksi material, jaminan 
hasil produk sampai pemeliharaan alat ukur serta pengelolaan dokumen dokumen dan 
prosedur kalibrasi alat inspeksi, ukur dan uji. 

3.0 PROSEDUR. 

Pemakaian peralatan untuk kegiatan inspeksi, ukur dan uji ditetapkan berdasarkan 
kegunaan dan akurasi yang diperlukan dan sesuai dengan persyaratan. 
Peralatan yang digunakan untuk pengukuran harus dalam kondisi terkalibrasi dan 
dioperasikan oleh personil yang telah mendapatkan pelatihan penggunaan alat ukur yang 
terkait serta setiap peralatan harus diberi stiker/label yang menunjukan status kalibrasinya. 
Tatacara perawatan dan penyimpanan peralatn inspeksi, ukur dan uji dilaksanakan sesuai 
dengan rekomendasi pabrik pembuatnya. 
Material yang diterima harus memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam dokumen 
pembelian atau persyaratan pelangan, dan digunakan label warna untuk menandai status 
inspeksi material, untuk material yang tidak sesuai dengan persyaratan harus diberi tanda 
khusus dan segera dilaporkan ke Departemen Purching. 
Inspeksi dan pengujian dilakukan untuk menjamin bahwa standard kerja telah dilaksanakan 
dan keluaran (output) memenuhi standard yang ditentukan serta teridentifikasi dalam 
rekaman mutu. 

 

DOKUMEN TERKAIT 

NO URAIAN REVISI TANGGAL 

01.15.PC.2003 LAPORAN UJI KALIBRASI 1  

02.15.PC.2003 LAPORAN HASIL INSPEKSI UJI 1  
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 INSPEKSI & PENGUJIAN 

INSPECTION & TESTING 
(INSPEKSI & PENGUJIAN) 

 

Dokumen yang berisikan mengenai Inspeksi dan status pengujian dari produk yang harus 
diidentifikasikan dengan menggunakan tanda-tanda, seperti : 
a. Authorized stamps, Tags, Labels, 
b. Lembar penerus, catatan inspeksi, prosedur pengujian, lokasi fisik dan aturan yang sesuai. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOKUMEN TERKAIT 

NO URAIAN REVISI TANGGAL 
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 HANDLING, PACKING & DELIVERY 

HANDLING, PACKAGING & DELIVERY 

Instruksi aktifitas penanganan, penyimpanan, perlindungan dan penyerahan barang, diantaranya : 

1. PENANGANAN. 

Penanganan yang dimaksud adalah : 
a. Pemindahan material atau produk selama digudang, dari gudang kelokasi kerja atau 

sebaliknya, pemindahan dari satu unit kerja ke unit kerja lainnya, penurunan dan 
penaikan dari atau kealat pengangkutan. 

b. Pelaksanaan penanganan dilakukan dengan mengunakan peralatan yang sesuai untuk 
mencegah kerusakan atau penurunan mutu. 

c. Peralatan yang digunakan selalu dirawat, agar tidak terjadi kerusakan pada saat 
digunakan. 

2. PENYIMPANAN. 

 Penyimpanan yang dimaksud adalah : 
a. Setiap material atau produk yang akan disimpan harus telah lulus dari persyaratan 

inspeksi dan uji. 
b. Penerimaan material atau produk digudang, 

b.1. Unit gudang menerima material atau produk dari Supplier, Subcontractor dan shop 
fabrication. 

b.2. Personil dari unit gudang membuat bukti penerimaan barang ditujukan kepada 
Suplier dan Departemen Purchasing. 

b.3. Semua material atau produk yang diterima digudang direkam dalam material stock 
b.4. Semua material atau produk yang disimpan diberi label atau identifikasi material 

atau produk. 
b.5. Apabila ada material atau produk yang tidak sesuai dan disimpan di gudang, harus 

diberi identifikasi yang jelas untuk menghindari salah penggunaan. 
c. Penyerahan material atau produk dari gudang ke Shop Fabrikasi. 

c.1. Berdasarkan permintaan barang dari Gudang ke Shop Fabrikasi, personil gudang 
mengeluarkan material atau produk untuk shop fabrikasi. 

c.2. Pengeluaran material atau produk direkam dalam material stock. 
d. Penerimaan barang atau produk jadi dari shop fabrikasi, 

d.1. Personil gudang menerima surat penyerahan hasil produksi dari shop fabrikasi 
sebagai bukti produk jadi yang disimpan digudang. 

d.2. Produk jadi disimpan digudang sesuai dengan tatacara penyimpanan barang 
digudang seperti tersebut pada penerimaan material atau produk diatas. 

e. Keseluruhan jumlah barang dan data spesifikasi yang ada digudang direkam dengan 
menggunakan laporan “Material Stock” 

f. Pengeluaran barang atau produk jadi dari gudang untuk diserahkan kepada pelanggan 
berdasarkan permintaan pengeluaran barang atau produk dari project 
manager/Departemen Marketing melalui Departemen PPC, selanjutnya dibuatkan surat 
jalan (DO) oleh personil gudang berdasarkan Packing List yang direncanakan 
Departemen PPC. 

 



QA-REL/2004 

g. Kondisi ruang penyimpanan dijaga untuk menghindari kemungkinan terjadinya 
perubahan atau penurunan mutu dan dilakukan verifikasi secara periodic sesuai 
keperluan, apabila terdeteksi adanya kerusakan atau penurunan mutu material atau 
produk segera diambil tindakan untuk menghilangkan penyebabnya. 

 

3. Perlindungan yang dimaksud adalah : 

a. Pengemasan, 
a.1. Sebelum dilakukan pengemasan, barang yang akan dikemas harus sudah lulus dari 

persyaratan inspeksi. 
a.2. Metode pengemasan barang berdasarkan instruksi kerja pengemasan yang dibuat 

berdasarkan spesifikasi atau kontrak. 
a.3. Barang/produk dikemas berdasarkan Packing List yang direncanakan oleh 

Departemen PPC. Apabila terdapat perbedaan antara packing list dengan actual 
produk yang dikemas, maka seksi pengemasan harus segera menginformasikan ke 
Departemen PPC untuk dilakukan evaluasi dan atau perubahan packing list. 

a.4. Setelah selesai pengemasan, dilakukan pemeriksaan untuk mengetahui apakah 
pengemasan sudah baik dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan. 

b. Perawatan, 

b.1. Produk yang berada di gudang diperiksa secara periodic untuk memverifikasi mutu 
produk agar tetap memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan. Periode 
pemeriksaan tergantung kebutuhan yang diperlukan. 

b.2. Apabila terdeteksi gejala penurunan mutu produk, harus diambil tindakan untuk 
menghilangkan penyebab penurunan mutu produk. 

4. Pengiriman atau Penyerahan Barang yang dimaksud, adalah : 

a. Produk jadi yang akan diserahkan kepada pelangan harus telah lulus uji akhir, persyaratan 
pengemasan telah dipenuhi dan kelengkapan dokumen produk telah dipenuhi. 

b. Kondisi alat pengangkutan dan wadah pelindung produk diperiksa, dan hanya dalam 
kondisi baik, pemberangkatan dapat dilakukan. 

c. Pemberangkatan produk jadi setelah perintah pengiriman (DO) ditandatangani. 
d. Setelah produk diserahkan kepada pelangan, maka pelangan menandatangani perintah 

pengiriman (DO) tersebut untuk dikembalikan ke perusahaan. 
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 ORGANISASI 

ORGANISASI BIDANG TEKNIK 
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 SUMBER DAYA MANUSIA 

SUMBER DAYA MANUSIA. 
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PERALATAN / PERMESINAN 

NO JENIS SERI KAPASITAS TAHUN 
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 PERALATAN / PERMESINAN 

PERALATAN /  PERMESINAN 

NO JENIS SERI KAPASITAS TAHUN 
PEMBUATAN KONDISI 
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 PERALATAN / PERMESINAN 

PERALATAN / PERMESINAN 

NO JENIS SERI KAPASITAS TAHUN 
PEMBUATAN KONDISI 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 



QA-REL/2004 

Nomor 20.PM.2003 

Edisi, Tgl. 1 

Rev, Tgl.  

PT. PERTAMINA (Persero) 
FABRIKASI, INSTALASI, PEMELIHARAAN & 

INSPEKSI KILANG UP-V BALIKPAPAN 
Halaman 1 dari … 
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PERALATAN / PERMESINAN 

NO JENIS SERI KAPASITAS TAHUN 
PEMBUATAN KONDISI 
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 SASARAN MUTU TIAP DEPARTEMEN 

SASARAN MUTU TIAP DEPARTEMEN 

1. QA / QC DEPARTMENT : 
Menjamin mutu pada setiap produk yang dihasilkan sesuai standar atau persyaratan yang 
digunakan dan atas permintaan pelanggan. 

2. ENGINEERING DEPARTMENT : 
Menjamin kebenaran dalam calculation design termasuk penerbitan Shop drawing sesuai 
persyaratan pelanggan dan standar-standar yang diperlukan. 

3. MARKETING DEPARTMENT : 
Menjamin kesesuaian isi kontrak yang diterima pada penerimaan proyek dan perusahaan 
dapat memenuhinya serta mengembangkan pasar sampai tingkat internasional. 

4. PPC DEPARTMENT : 
Menjamin ketepatan Schedule pada pengendalian proses proyek. 

5. PURCHASING DEPARTMENT : 
Menjamin ketepatan prosedur dan schedule pengadaan termasuk kepada subkontraktor. 

6. PRODUCTION DEPARTMENT : 
Menjamin ketepatan schedule fabrikasi dan kebenaran dalam menyelesaikan produk proyek 
sesuai standar dan persyaratan pelanggan. 

7. WAREHOUSE UNIT : 
Menjamin penanganan, penyimpanan, perlindungan dan penyerahan material / produk 
dalam menghindari kerusakan, kehilangan dan penurunan mutu agar tetap sesuai dengan 
spesifikasi dan persyaratan yang ditentukan. 

8. MAINTENANCE UNIT : 
Menjamin pemeliharaan peralatan produksi yang mencakup perawatan dan perbaikan 
secara berkesinambungan dalam menunjang kemampuan proses produksi. 

9. PERSONNEL & GA DEPARTMENT : 
Menjamin bahwa segala sumber daya yang ada di-perusahaan memenuhi kualifikasi dan 
spesifikasi untuk menjalankan operasionalnya dalam mencapai efisiensi dan efektifitas. 

10. GENERAL AFFAIR UNIT : 
Menjamin semua perijinan untuk kepentingan perusahaan yang berhubungan dengan 
instansi pemerintah, kepengurusan perawatan / pendayagunaan sarana dan prasarana 
perusahaan dan lain-lain yang diperlukan dalam menunjang kelancaran manajemen. 

11. CONTRACTOR – HEALTH SAFETY & ENVIRONMENT (C-HSE) UNIT : 
Menjamin perencanaan penerapan, pengendalian dan evaluasi C-HSE sesuai ketentuan 
peraturan perundang-undangan, standar, kode yang berlaku untuk memberikan rasa aman 
dan kepastian bagi pelanggan internal dan ekternal dalam setiap kegiatan dan lingkungan 
sekitarnya.  

12. FINANCE & ACCOUNTING DEPARTMENT : 

Menjamin bahwa rencana anggaran dan pendapatan secara umum di-perusahaan sesuai 
dengan target yang dicapai. 
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 LAMPIRAN-LAMPIRAN 

LAMPIRAN – LAMPIRAN : 

 


