
 
 

  Training and Consulting Services 

 

Sintegral Consulting, Grand Wijaya Center C‐11 Lt. 4 • Jl. Wijaya II Kebayoran Baru Jakarta 12160 • Tel (021) 726 41 26 • 
Fax (021) 726 41 27 •www.sintegral.com  Page 1 

 

Tahap-Tahap ISO 9001:2008 
 
 

1.  Pembentukan Tim ISO  
 Menunjuk seorang Management Representative (MR) dari level management. 

Management representative bertugas sebagai koordinator pelaksanaan sistem 
ISO 9001 

 Membentuk tim ISO yang sebaiknya terdiri dari 2 orang perwakilan tiap-tiap unit 
kerja. Jika satu unit kerja hanya memiliki satu orang, cukup menunjuk 1 orang 

 Menunjuk seorang document controller yang bertugas menyiapkan dokumen 
ISO seperti manual, prosedur, instruksi kerja dan formulir 

  
 
2. Training Awareness ISO 9001:2008  

 Training harus dihadiri oleh tim ISO 

 Training berlangsung selama satu hari, mulai pkl. 09.00 s/d 16.00 

 Peserta training diberikan sertifikat “Awareness ISO 9001:2008” 

 Materi training disediakan trainer 

 Klien menyediakan ruang penyelenggaraan training  dan infocus 
 
 

3. Penyusunan Dokumen ISO: manual, prosedur, instruksi kerja, formulir. 
 Tiap-tiap departemen (unit) kerja dan document control membuat prosedur dan 

instruksi kerja yang diperlukan. Pembuatan dokumen dibimbing konsultan 

 Konsultan menyediakan template dokumen yang diperlukan  

 Konsultan datang minimal satu kali dalam satu minggu 

 Target penyelesaian dokumen yaitu  satu s/d dua bulan 
 
 

4. Penerapan ISO 9001:2008  
 Setiap departemen melaksanakan prosedur dan Instruksi kerja yang telah dibuat 

 Pelaksanaan prosedur dan instruksi kerja harus disertai dengan bukti-bukti 
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5. Training auditor internal  
 Training harus dihadiri oleh calon auditor yang ditunjuk oleh manajemen  

 Training berlangsung selama satu hari, mulai pkl. 09.00 s/d 16.00 

 Peserta training diberikan sertifikat “Auditor Internal ISO 9001:2008” 

 Materi training disediakan trainer 

 Klien menyediakan ruang penyelenggaraan training  dan in focus 
 
  
6. Management Review 

 Direktur bersama dengan tim ISO melaksanakan rapat management review 

 Rapat dipimpin management representative dan dipandu konsultan 

 Rapat membahas agenda yang ditentukan standar ISO 9001:2008 

 Rapat berlangsung dua jam (perkiraan) 

 Hasil rapat harus ditulis dalam notulen rapat 
 
 

7. Sertifikasi ISO 9001:2008 
 Pelaksanaan audit lembaga sertifikasi berlangsung dalam dua tahap: stage 1 

dan stage 2. Stage 1 untuk melihat kesiapan perusahaan menghadapi stage 2. 
Stage 2 adalah final sertifikasi 

 Jeda waktu dari stage 1 ke stage 2 bergantung dari temuan audit pada stage 1. 
Semakin sedikit temuan stage 1, semakin cepat stage 2 dilaksanakan.   

 
 


