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DAFTAR SINGKATAN 

Singkatan Kepanjangan 

ASMINDO Asosiasi Pengusaha Mebel Indonesia 

BPS Badan Pusat Statistik 

BSN Badan Standarisasi Nasional 

CoC Chain of Custody 

CoC-FSC Chain of Custody Forest Stewardes Council 

CSR Corporate Social Responsibility 

CW Controlled Wood 

FLEGHT  

Forest Law Enforcement, Governance and Trade 

GEN Global Ecolabelling Network 

HPH Hak Pengusahaan Hutan 

HTI Hutan Tanaman Industri 

IFEX Indonesia International Furniture Expo 

IFFINA  International Furniture and Craft Fair Indonesia 

IOST International Organization for Standardization Technical 

ITTO International Tropical Timber Organization 

JEA Japan Environment Association 

JICA Japan Internasional Cooperation Agency 

KPH Kegiatan Pengelolaan Hutan 

KLH Kementerian Lingkungan Hidup 

KAN Komite Akreditasi Nasional 

LEI Lembaga Ekolabel Indonesia 

LSE Lembaga Sertifikasi Ekolabel 

PHL Pengelolaan Hutan Lestari 

PHPL Pengelolaan Hutan Produksi Lestari 

PDB Produk Domestik Bruto 

SVLK Sistem Verifikasi Legalitas Kayu 

SDA Sumber Daya Alam 

SFM Sustainable Forest Management 

TBTGATT 

Technical Barriers to Trade-General Agreement on Tariffs and 

Trade 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjbpaa66afcAhVIT30KHTsVA8YQFggzMAE&url=https%3A%2F%2Findustri.kontan.co.id%2Fnews%2Ffleght-bikin-ekspor-kayu-ke-uni-eropa-tak-ribet&usg=AOvVaw1uwurb0YS-ML-JfvcQ9xf4


152 

 

TGRI The Global Reporting Initiative 

UMH Unit Manajemen Hutan 

UNFCCC United Nations Framework Convention on Climate Change 

VLO Verified of Legal Origin 

VLK Verifikasi Legalitas Kayu 

WTP willingness to pay 

WWF World Wildlife Fund 
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GLOSARI 

Istilah   Arti   

badan ekolabel institusi yang mengeluarkan skema ekolabeling untuk industri 

 furnitur seperti LEI, FSC, PEFC   

carbon trading atau carbonemissions trading atau perdagangan 

 emisikarbonadalah bentukperdagangan emisiyang secara khusus 

 menargetkankarbon dioksida(dihitung dalam ton karbondioksida 

 ekuivalenatautCO2e)  dan saat   ini merupakan bagian  terbesar 

chain of custody 

dari perdagangan emisi.    

CoC  atau  lacak-balak  penilaian  yang  mengaplikasikan  satu 

 prinsip langkah ke belakang atau one step backward untuk 

 menilai apakah sumber hasil hutan pada satu simpul sudah 

 tersertifikasi atau belum. untuk mengetahui dua hal penting, 

 yaitu: kejelasan sistem pergerakan hasil hutan dan kinerja sistem 

controlled wood 

pergerakan hasil hutan.    

kayu berasal dari hutan belum bersertifikat lestari tetapi dengan 

 syarat dan pengelolaan seperti hutan lestari FSC.  

Deforestasi hilangnya hutan yang tidak digantikan dengan regenerasi alami 

 atau penanaman kembali.    

ekolabel ekolabel yang dimaksud adalah ekolabel tipe I; tanda atau logo 

 yang menunjukkan bahwa produk dibuat dari bahan baku kayu 

 yang berasal dari hutan lestari;   

Furnitur mebel atau furnitur adalah perlengkapan rumah yang mencakup 

 semua barang seperti kursi, meja, danlemari.  

hutan lestari hutan yang dikelola secara berkelanjutan dibuktikan dengan 

 sertifikasi FSC-SFM atau LEI-PHML/PHPL (Pengelolaan hutan 

 oleh  masyarakat  secara  lestari/pengelolaan  hutan  produksi 

 lestari). Hutan lestari memiliki stabilitas fungsi dan ekosistem 

 hutan dengan penekanan pada pemeliharaan produktivitas tempat 
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 tumbuh (site productivity), menjaga unsur biodiversitas hutan 

 yang  diperlukan  untuk  regenerasi  hutan.  Mempertahankan 

 keanekaragaman flora fauna dan ekosistem   

pemahaman mengerti dengan tepat; understanding, penyerapan arti sesuatu 

ekolabel yang  dipelajari;  ekolabel  sebagai  instrumen  pengelolaan 

 lingkungan dan hutan lestari   

pemanasan adalah suatu proses meningkatnya suhu rata-rata atmosfer, laut, 

global dan daratan Bumi   

Sertifikasi rangkaian kegiatan penerbitan sertifikat terhadap barang dan atau 

 jasa   

voluntary Sertifikasi kayu bersifat  sukarela,  artinya jika produk ingin 

certification diserap  pasar  global  harus  mengadopsi  dan  berkomitmen 

willingness to 

terhadap ekolabel.   

kesediaan pembeli untuk membayar produk bersertifikat ekolabel 

pay lebih mahal   
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Lampiran 1. Kuesioner Penelitian 

 

 

 

Semarang, ....... 2018 

 

 

Kepada Yth.Bpk/Ibu 

Di tempat. 

Dengan Hormat, 

 

Nama saya Djoko Arianto Wibowo, mahasiswa aktif program pasca sarjana 

Lingkungan dan Perkotaan Universitas Katolik Soegijapranata Semarang yang sedang 

melakukan kegiatan penelitian dalam rangka menyelesaikan tugas tesis. Penelitian yang 

saya lakukan yaitu  “Analisis Manfaat Bisnis dan Lingkungan Adopsi Ekolabeling pada 

Industri Furnitur Studi Kasus Tiga Perusahaan di Jawa Tengah”. 

Sehubungan dengan perihal tersebut, saya mohon Bpk/Ibu untuk dapat meluangkan 

waktu mengisi kuisioner ini sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya. Sebagai catatan, 

jawaban Bpk/Ibu yang diberikan tidak akan mempengaruhi jabatan dan status dari 

pekerjaan Bpk/Ibu. 

Atas kesediaan waktu dan bantuan dari Bpk/Ibu dalam mengisi kuisioner tersebut, 

saya ucapkan banyak terima kasih. 

Hormat Saya 

 

 

(Djoko Arianto Wibowo) 
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PETUNJUK PENGISIAN KUISIONER 

 

(Mohon dibaca dengan seksama) 

 

 

Berikut ini tedapat beberapa pertanyaan tentang hal yang berhubungan dengan pekerjaan 

dan organisasi tempat anda bekerja saat ini. 

Tujuan pengisian kuisioner tersebut untuk keperluan penelitian pada Program Pasca 

Sarjana Lingkungan dan Perkotaan Universitas Katolik Soegijapranata Semarang. 

Tidak ada jawaban yang salah, jawaban anda tidak akan menimbulkan akibat apapun yang 

dapat merugikan anda. 

Kerahasiaan anda dan jawaban, saya jamin dengan pertanggungjawaban secara akademis. 

Mohon untuk menjawab semua pernyataan tersebut, jangan ada yang terlewati. 

Untuk setiap pernyataan, anda dimohon untuk memilih jawaban yang anda anggap paling 

sesuai dengan pendapat anda. 

Pilihan jawaban : Sangat Setuju jika pernyataan Sangat Sesuai dengan pendapat anda. 

Setuju jika pernyataan Sesuai dengan pendapat anda. 

Netral jika pernyataan Netral dengan pendapat anda. 

Sangat Tidak Setuju jika pernyataan Sangat Tidak Sesuai dengan pendapat 

anda. 

Tidak Setuju jika pernyataan Tidak Sesuai dengan pendapat anda. 

 

Mohon untuk dapat dikembalikan apabila telah mengisi kuisioner tersebut,di 

masing-masing unit kerja. Terima kasih. 
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Lanjutan 

 

 

 

 

IDENTITAS 

 

(Mohon diisi untuk keperluan analisis data) 

 

 

 

 

Jenis kelamin : Laki-laki/Perempuan  

  (*coret yang tidak perlu)  

Usia : .........Tahun  

Divisi : .....................................  

Lama kerja  : ........Th/bln  

Pendidikan terakhir : .................................... 
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No Pernyataan 
Sangat 

Setuju 
Setuju Netral 

Tidak 

Setuju 

Sangat 

Tidak 

Setuju 

Jenis ekolabel yang dipakai ; Tipe ekolabel ;  Alasan dari penggunaan produk ekolabel 

A. Tipe Ekolabel 

1 

Penggunaan produk dari ekolabel sebuah furnitur adalah untuk 

memberikan informasi yang jelas ke konsumen tentang segala aspek 

lingkungan dari produk furnitur yang telah dihasilkan. Tipe I sesuai 

dengan yang telah menjadi program pemerintah yang menggunakan V-

Legal 

  

  

      

2 

Dengan menggunakan produk yang mempunyai sertifikasi ekolabel, Tipe 

II tersebut dirasa sesuai dengan kemampuan dari perusahaan masing-

masing 

          

3 

Tipe III dinilai sangat efektif dan efisien diperlukan apabila ada 

permintaan khusus atau menyesuaikan permintaan dari konsumen. 

Konsumen produk furnitur lebih mudah untuk mengetahui informasi 

sebuah produk yang mempunyai sertifikasi ekolabeling. 

  

        

B. Tipe I Ekolabel 

4 

CoC-VLO (LEI) tersebut dirasa sudah cukup, walaupun dalam praktek 

pelaksanaannya baru menyentuh tahapan dari SVLK sesuai dengan 

program yang berasal dari pemerintah. 

          

5 Skema FSC saja dirasa sudah cukup sebagai dasar kepemilikan dengan           

Lanjutan Kuisioner 
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dokumen V-Legal bagi perusahaan untuk mengirim produk furnitur ke 

tujuan mancanegara, meskipun dokumen tersebut belum komplit 

6 

Dengan SVLK, maka ekolabel yang berlaku seharusnya berdasarkan 

dengan program yang diwajibkan oleh pemerintah dan dirasa aman karena 

pemerintah menjamin bahwa program tersebut dinilai mampu mengurangi 

praktek illegal logging/ illegal trading. 

          

C. Alasan Menerapkan Adopsi Ekolabeling 

7 
Penggunaan ekolabel karena hanya mengikuti tren pasar yang berkembang 

di tahap intenasional 
          

8 

Penggunaan ekolabel dikarenakan adanya permintaan dari beberapa 

konsumen yang menginginkan produk furnitur yang dikirim ke negaranya 

harus jelas asal usulnya. 

          

9 
Ekolabel dipakai/diadopsi karena dengan mengadopsi ekolabeling maka 

perusahaan akan diakui eksistensinya dan kredibilitasnya 
        

  

Lanjutan Kuisioner 
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D. Tujuan Menerapkan Adopsi Ekolabeling 

10 

Mengadopsi ekolabeling mempunyai tujuan positif yaitu untuk 

mengurangi pembalakan liar, mampu memperbaiki kualitas lingkungan, 

dan meminimalkan dampak lingkungan yang ditimbulkan dibanding 

produk sejenis lainnya sehingga konsumen dapat memilih produk furnitur 

bukan dilihat dari faktor harga semata melainkan faktor dampak 

lingkungan. 

          

11 Pengetahuan akan ekolabel masih samar-samar           

E. Manfaat Menerapkan Ekolabeling 

12 

Dengan menerapkan ekolabeling maka bisa mendapatkan manfaat dalam 

mendapatkan buyer dan juga mempunyai kesempatan dalam mengikuti 

ajang pameran furnitur dalam skala internasional. Artinya dengan 

mengikuti ajang pameran furnitur taraf internasional tiap tahunnya dan 

menampilkan produk-produk yang mempunyai sertifikat ekolabel, maka 

kesempatan dalam memperoleh buyer baru menjadi tidak mustahil 

sehingga keberlangsungan industri furnitur di perusahaan bisa terjaga. 

          

13 
Manfaat secara langsung dari penerapan adopsi ekolabeling belum dapat 

dirasakan. 
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14 

Ekolabel hanya masih sekedar dalam bahasan tertulis yang ada di atas 

kertas dan belum menyentuh isi substansi pokok adopsi ekolabeling dan 

belum tentu mendapatkan penghargaan dari pemerintah atau intensif pasar 

dalam upaya pemeliharaan kelestarian lingkungan hidup. 

          

Jenis ekolabel yang dipakai ; Penggunaan ekolabel;   Kredibilitas dari ekolabel yang digunakan 

A. Kredibilitas dari Ekolabel yang Digunakan Pada Perusahaan Furnitur 

15 

Sertifikasi ekolabeling sangat bermanfaat dalam memberikan informasi 

yang jelas ke konsumen tentang aspek lingkungan mulai dari tahap bahan 

baku, produksi hingga tahap akhir cradle to the grave dari produk furnitur 

yang diproduksi.  Dan konsultan yang dipercaya untuk mengurusi proses 

sertifikasi ekolabel mempunyai kredibilitas dan reputasi yang tinggi 

sehingga mampu menumbuhkan tingkat kepercayaan konsumen. Dengan 

menggunakan ekolabel di produk furnitur maka dapat menjadikan brand 

image environmental friendly product yang relevan. 

          

16 

Proses sertifikasi sering dijumpai beberapa kesulitan/kendala sebab 

prosedur maupun dokumen yang harus dipersiapkan dalam sertifikasi 

menganggap harusnya bisa dipangkas dan begitu pula tenaga SDM yang 

terbatas tidak sebanding dengan pengeluaran biaya dalam proses 

sertifikasi. Kredibilitas penerapan strategi ekolabeling pada industri belum 

tentu mampu meningkatkan kesadaran penggunaan dan citra produk yang 
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ramah lingkungan, sebab hal tersebut bukan hanya di pengaruhi oleh 

adopsi ekolabeling semata. 

B. Peran Pemerintah Pada Adopsi Ekolabeling Bagi Perusahaan Furnitur 

12 
Peran pemerintah mengenai ekolabeling dalam bentuk pendampingan 

sangat diperlukan           

13 
Peran pemerintah mengenai ekolabeling dalam bentuk sosialisasi sangat 

diperlukan 
          

14 
Peran pemerintah mengenai ekolabeling dalam bentuk informasi terbuka 

sangat diperlukan 
          

15 
Peran pemerintah mengenai ekolabeling dalam bentuk pinjaman modal 

usaha sangat diperlukan 
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Lanjutan 

Daftar pertanyaan untuk wawancara 

No Variabel Sub Variabel Indikator 

Teknik 

Pengumpulan 

Data 

1 
Pengertian tentang 

ekolabel 

1. Prinsip dari 

ekolabel 

Tingkat pengetahuan 

perusahaan akan 

ekolabel 

Wawancara 

(pemilik dan 

karyawan) 

2. Manfaat dari 

ekolabel 

3. Tujuan 

penggunaan 

ekolabel 

A Apakah anda mengetahui tentang ekolabel? 

B Apa yang dimaksud ekolabel menurut anda pribadi? 

C Apakah anda mengetahui jenis-jenis ekolabel? 

D Apa yang anda ketahui dari prinsip ekolabel? 

E Menurut anda, seberapa penting ekolabel yang anda ketahui? 

F Apakah di perusahaan ini telah menerapkan ekolabeling? 

G Ekolabel dengan tipe apa yang diterapkan di perusahaan ini menurut anda? 

H Mengapa perusahaan ini menerapkan ekolabeling? 

I Apakah ekolabeling yang diterapkan di perusahaan sesuai kondisi yang sebenarnya? 

J Apakah detail informasi dari ekolabeling mudah untuk dapat dipahami? 

K 

Apakah ekolabeling tersebut sesuai untuk diterapkan dalam produk yang dibuat oleh 

perusahaan? 

L Apakah ada kendala dari penerapan ekolabeling pada perusahaan ini? 

M Apakah anda mengetahui dampak dari adopsi ekolabeling pada perusahaan ini? 

N Menurut anda, manfaat apa saja yang ada dalam ekolabel? 

O Sebenarnya, apa tujuan utama perusahaan furnitur ini menggunakan ekolabel? 

P Menurut penilaian anda, apakah karyawan disini sudah memahami tentang ekolabel? 
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No Variabel Sub Variabel Indikator 

Teknik 

Pengumpulan 

Data 

2 

Manfaat  dari 

ekolabeling bagi bisnis 

dan lingkungan 

1. Bisnis 

1. Peningkatan grafik 

penjualan produk 

yang memakai 

ekolabel. 

Wawancara  

(pemilik dan 

karyawan) 

2. Kemudahan dalam 

mendapatkan buyer. 

3. Kemudahan dalam 

mengikuti ajang 

pameran 

internasional. 

2. Lingkungan 

1. Terciptanya hutan 

lestari dan 

terpeliharanya 

lingkungan. 

2. Adanya penanaman 

pohon kembali. 

3. Minimalnya 

dampak resiko bagi 

lingkungan. 

A Apakah anda merasakan manfaat bisnis dari penerapan ekolabeling di perusahaan ini?  

B 

Dengan menggunakan ekolabel, apakah ada peningkatan jumlah ekspor apabila dilihat dari 

grafik penjualan? 

C Apabila ada peningkatan grafik penjualan, seberapa besar jumlah peningkatan tersebut? 

D Berapa rata-rata kontainer yang telah dikirim dalam setiap bulannya? 

E 

Menurut anda, apakah selama dalam menerapkan ekolabel di setiap produk yang dihasilkan 

oleh perusahaan ini memudahkan dalam mendapatkan buyer? 

F Apakah buyer tersebut merupakan buyer tetap ataukah buyer baru? 

G 

Rata-rata berasal dari negara manakah buyer yang menggunakan produk furnitur dari 

perusahaan ini?  

H Apakah buyer-buyer tersebut mengetahui perusahaan anda sebelum mengadopsi ekolabel 
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ataukah sesudah mengadopsi ekolabel? 

I 

Bagaimana respon buyer-buyer perusahaan anda sebelum mengadopsi ekolabel dan 

sesudah mengadopsi ekolabel? 

J 

Setelah mengadopsi ekolabel, apakah perusahaan anda mendapatkan kemudahan dalam 

mengikuti ajang pameran-pameran tingkat internasional? 

K Pameran skala internasional apa yang pernah diikuti oleh perusahaan ini? 

L 

Bagaimana respon dari buyer yang didapat setelah perusahaan furnitur anda mengikuti 

pameran-pameran internasional tersebut? 

M 

Apakah anda merasakan manfaat lingkungan dari penerapan ekolabeling di perusahaan 

ini?  

N Apakah penerapan ekolabeling di perusahaan ini dapat meminimalkan resiko lingkungan?  

O 

Apakah ada peningkatan perbaikan yang positif setelah menggunakan ekolabeling di 

perusahaan ini?   

P 

Bagaimanakah pengaruh untuk lingkungan setelah perusahaan furnitur tersebut 

mengadopsi ekolabel?   

Q 

Apakah lingkungan tersebut menjadi lebih lestari dan terjaga setelah perusahaan anda 

mengadopsi ekolabel? 

R 

Apakah produk furnitur yang dihasilkan oleh perusahaan anda benar-benar memperhatikan 

lingkungan setelah menerapkan ekolabeling? 

S Seberapa signifikan pengaruh ekolabeling di perusahaan anda bagi kelestarian lingkungan? 

T 

Apakah ada upaya penanaman pohon kembali yang dilakukan oleh perusahaan anda atau 

sub kontraktor anda? 

U 

Bagaimanakah pengaruh ekolabeling bagi lingkungan sebelum perusahaan anda 

mengadopsi ekolabeling dan sesudah mengadopsi ekolabeling? 

V 

Apakah benar bahwa setelah mengadopsi ekolabeling, resiko lingkungan bisa 

diminimalkan? 

W 

Setelah mengadopsi ekolabeling, apakah ada penghargaan dari pemerintah bagi kelestarian 

lingkungan? Atau, apakah ada kompensasi khusus dari pemerintah untuk perusahaan anda 

setelah menggunakan ekolabel di setiap produk furnitur yang anda hasilkan? 

X 

Apakah anda merasakan sinergi dari manfaat bisnis dan juga lingkungan dari penerapan 

ekolabeling di perusahaan ini?  
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No Variabel Sub Variabel Indikator 

Teknik 

Pengumpulan 

Data 

3 Biaya untuk ekolabeling 

1. Pengurusan 

dalam ekolabeling Anggaran yang 

dikeluarkan 

perusahaan untuk 

ekolabeling 

Wawancara 

(pemilik dan 

karyawan) 

2. Biaya untuk 

konsultan 

3. Biaya SDM 

perusahaan 

A Bagaimana proses pengurusan untuk mendapatkan sertifikasi ekolabeling? 

B Apakah proses dari ekolabeling memerlukan waktu yang lama?  

C Berapa lama kira-kira waktu yang dibutuhkan untuk proses sertifikasi tersebut?  

D Apakah biaya yang harus dikeluarkan untuk mendapatkan sertifikasi ekolabel mahal?   

E Pada kisaran berapa biaya yang harus dikeluarkan untuk mendapatkan sertifikat ekolabel? 

F Apakah ada biaya tambahan lain selain dari biaya untuk mendapatkan sertifikasi ekolabel?  

G Organisasi independen apa yang digunakan untuk mendapatkan proses sertifikasi tersebut? 

H 

Berapakah nominal yang harus dikeluarkan untuk biaya konsultan untuk pengurusan 

ekolabel tersebut? 

I Apakah dalam mendapatkan sertifikasi untuk ekolabeling itu terdapat kendala? 

J 

Apakah ada biaya tersendiri bagi karyawan internal untuk melaksanakan ekolabeling 

diperusahaan?  

K 

Apabila ada biaya tersendiri bagi karyawan internal untuk melaksanakan ekolabeling, 

apakah biaya tersebut termasuk biaya untuk ekolabeling atau termasuk biaya tambahan 

lainnya?  

L Apakah biaya untuk ekolabeling tersebut berpengaruh pada bisnis perusahaan?  

M Apakah selama dalam mendapatkan proses sertifikasi, ada subsidi dari pemerintah?  

 

No Variabel Sub Variabel Indikator 

Teknik 

Pengumpulan 

Data 

4 
Support terhadap 

ekolabeling 

1. Internal 

perusahaan 

1. Adanya tuntutan 

pasar 

Wawancara 

(pemilik dan 
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2. Permintaan dari 

konsumen 

karyawan) 

3. Atas inisiatif 

perusahaan sendiri 

A 

Selama ini, apakah ada tuntutan pasar yang mewajibkan produk yang di ekspor harus 

mempunyai sertifikasi ekolabel didalamnya? 

B 

Dalam menghasilkan produk furnitur, adakah konsumen yang meminta sertifikasi 

ekolabel? Atau adakah konsumen yang tidak mensyaratkan ekolabel didalamnya? 

C Apakah adopsi ekolabeling yang dipakai oleh perusahaan ini dilakukan secara sukarela?  

D Apakah ada support terhadap ekolabeling dari perusahaan? 

E 

Apakah anda dapat membedakan produk yang telah menggunakan ekolabel dan belum 

menggunakan ekolabel dari perusahaan sejenis ini? 

F 

Sejauh ini apakah ada perubahan sebelum menggunakan ekolabeling dan setelah 

menggunakan ekolabeling di perusahaan ini?  

G 

Apakah adopsi ekolabeling yang diterapkan di perusahaan ini sesuai dengan keinginan 

pembeli?  

H 

Apakah anda merasa lebih nyaman bekerja di perusahaan yang telah mengadopsi 

ekolabeling?  
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LAMPIRAN FOTO PENELITIAN 

 

1. CV. Mury Furniture 

Jl. Raya Ngabul Mantingan RT 2 RW 1 Ngabul Tahunan Jepara. 
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2. PT. Wirasindo Santakarya (Wisanka) 

Divisi kepoh di Klaten (khusus untuk produk kombinasi kayu dan stainless steel) Jl. 

Solo-Jogja Km.24 Ceper Klaten. 
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3. CV. Roda Jati 

Jl. Majapahit km. 10 No 514 Semarang 50192. 
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Standart Operation 

Procedure 

(SOP) 
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DIAGRAM ALIR SOP 

PROSES PENERIMAAN ORDER 

EKSTERNAL 

Dibuat Disahkan No. Dokumen : DA.ExMark.01 

  No. Revisi : 1 

  Tgl. Efektif : 01–10-2013 

Export & MKT 

Mgr 

Direktur Halaman : 185 / 210 

FLOWCHART NARASI PIC ACUAN 
REKAMAN / 

DOKUMEN 

 

 1. Penerimaan Purchase Order 

(PO) dari customer 

Exp and Mark Dept.  Purchase Order 

 2. PO yang sudah disetujui 

diteruskan ke Export and 

Marketing Dept.  

Director Purchase Order 

 

 

 3. Konfirmasi ke Produksi Dept 

tetang delivery time-nya 

PPIC / Prod Mgr Schedule/ 

Kpasitas Produksi 

Purchase Order 

 4. Pembuatan Performa Invoice 

(PI) untuk dimintakan 

persetujuan (konfirmasi) ke 

customer 

Exp and Mark Dept. Purchase Order Performa Invoice  

(FM. ExMark. 05) 

 5. Performa Invoice (PI) yang 

sudah ditandatangani 

dikirimkan ke Accounting Dept 

Exp and Mark Dept. 

Accounting 

Performa Invoice 

(FM.ExMark. 05) 

Performa Invoice  

(FM. ExMark. 05) 

 6. Pembuatan Job Order (JO) 

untuk didistribusikan ke 

Production Dept, Warehouse 

Dept & bagian Purchasing 

Exp and Mark Dept. 

Production Dept 

Performa Invoice 

(FM. ExMark. 05) 

Job Order 

(FM. ExMark. 06) 

Exp and Mark Dept 

Director 

Customer 

Exp and Mark Dept 

Accounting 

Dept 

Production Dept 

Warehouse Dept 

Purchasing 

1 

1 

2 

3 

4 

5 

7 

4 

6 

6 

6 

5 
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Warehouse Dept 

Purchasing 

 7. Peng-update-an Master List;  

bila diperlukan dikirimkan ke 

customer 

Exp and Mark Dept. Performa Invoice 

(FM. ExMark. 05) 

Master List 

(FM. ExMark. 01) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RIWAYAT PERUBAHAN 

No. Revisi Tanggal Efektif Halaman Bagian Perubahan 

0 1 September 2012 Semua Semua Baru 

1 01 Oktober 2013 Semua Semua Penambahan nomor rekaman / dokumen 
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DIAGRAM ALIR SOP 

PROSES PEMBUATAN PRODUK 

Dibuat Disahkan No. Dokumen : DA.ExMark.01 

  No. Revisi : 1 

  Tgl. Efektif : 01–10-2013 

Production & 

RND Mgr 

Direktur Halaman : 187 / 210 

FLOWCHART NARASI PIC ACUAN 
REKAMAN / 

DOKUMEN 
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 1. Customer / Owner memberikan sample 

order kepada R&D Department. 

 

R&D Depart 
Sketsa / Gambar / 

Picture 
 

 

2. R&D Depart membuat Technical Drawing 

beserta dimensi  

 

R&D Depart 

Sketsa / Gambar / 

Picture 

R&D Tag Sample 

(FM. R&D. 04) 

Gbr Teknik, 

Time Schedule R&D 

(FM.R&D.01) 

Time Schedule R&D / day 

(FM.R&D. 03) 

R&D Tag Sample (FM.R&D.04) 

 3. Proses approval ke customer (via email) 

R&D Depart 

Customer/ Owner 

Sketsa / Gbr / 

Picture, 

Gambar Teknik 

(FM. R&D. 06) 

  

Printout Email 

Time Schedule R&D / day 

(FM. R&D. 03) 

  

 Proses approval jika : 

 
Approval Yes →  Langsung proses 

framing.  

 

Approval No →  Revisi gambar.  

 

 

4. Proses RnD dan Estimasi Material Prod: 

 -  Pembuatan sample 

R&D Depart (sample 

maker) 

SPK Framing 

Gbr Teknik 

(FM. R&D. 06) 

R&D Tag Sample 

(FM. R&D.04) 

Sample  

Draft Cutting (FM. R&D. 05) 

Time Schedule R&D / day 

(FM. R&D. 03) 

R&D Tag Sample (FM.R&D.04) 

Picture / Photo 

Customer/ Owner 

Technical Drawing 

Approval 

RnD 

QC 

Prod 

QC 

Compleeting 

Accessoriess 

QC 

1 

Yes 

No 

No 

Yes 

2 

3 

4 

5 

No 

6 

7 

 
8 

9 

No 

No 
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  -  Order Accessories 

R&D Depart 
Purchacing Request 

(FM. PRC.01) 

Purchacing Request 

(FM.PRC.01) 

Purchacing Request JO R&D 

 5. Inspeksi  : 

Bila yes →  Produk 

Bila no →  Revisi Produk 

 

QC Depart 

Gbr Technical 

 

Sample Produk 

R&D Tag Sample 

 

Memo QC (Text) 

Time Schedule R&D / day 

R&D Tag Sample 

 

 

6.  Proses Produk dan Estimasi Accessories 

R&D Depart  

SPK Produk 

(FM. R&D. 09) 

R&D Tag Sample 

(FM. R&D. 04) 

R&D Tag Sample (FM. R&D. 06) 

Time Schedule R&D / day 

(FM. R&D. 03) 

Draft Master Info (FM.R&D. 02) 

 
7. Inspeksi  

Bila Yes →  Langsung ke Compleeting 

Accessoriess 

Bila No →  Kembali ke Produk 

QC Depart 

Sample Produk 

R&D Tag Sample 

(FM.R&D. 04) 

Draft Master Info 

(FM.R&D. 02) 

R&D Tag Sample 

 

 8.  Compleeting Accessoriess :  

 -  Penerimaan pesanan accessoriess 

 -   Melengkapi Alu & Plastik Feet. 

RnD Dept, 

Sub Cont 

Surat Jalan (Supplir) 

SPK Compleeting 

Accessoriess 

 

R&D Tag Sample (FM. R&D. 04) 

SPK Compleeting Accessoriess 

(FM. R&D. 08) 
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 -  Memasang Cover Teak Wood, dll Sample Produk 

R&D Tag Sample 

 

 

 

 

     

 
9. Inspeksi Final  

Bila Yes →  Langsung ke Warehouse 

 QC Dept 

R&D Tag Sample 

SPK Compleeting 

Accessoriess 

R&D Tag Sample 

Sample Picture / Photo 

Draft Master Info 

 

Bila No →  Kembali ke produk / 

Compleeting Accessoriess /  

 produk 

     

 

10. Pengiriman ke Ware House 

RnD Dept 

R&D Tag Sample 

Sample Picture / Photo 

Barang Jadi 

Laporan Brg Jadi (LBJ) 

Compleeting 

Accessoriess 

QC 

Pelaporan kepada 

Customer/ Owner 
Warehouse Show Room 

No 

No 

Yes 

c

a

p

a

b

l

e 

9 

No 

10 11 
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RIWAYAT PERUBAHAN 

No. Revisi Tanggal Efektif Halaman Bagian Perubahan 

0 1 September 2012 Semua Semua Buat baru 

     

 

11. Pelaporan kepada  Customer / Owner. 

RnD Dept Sample Picture / Photo Surat Email 

 

 Bila OK lanjutkan pengiriman ke customer 

via Marketing / Export 

R&D Depart 

Mark / Exsport 

Sample Riil  

SKP (Standart  

Kualitas Prod ) 

SKP (Standart Kualitas 

 Product) 

LBJ (Lapr Barang Jadi) 

 

 

   

 



 

 




