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Kondisi lndonesia yang masih berada dalam keadaan krisis memang 
belum menunjukkan tanda-tanda akan segera berakhir. Tetapi perbaikan- 
perbaikan telah dilakukan di iegala sektor baik sektor industri, sektor 
moneter maupun sektor pemerintahan. Belum lagi lndonesia akan 
dihadapkan pada kenyataan berlangsungnya globalisasi dan perdagangan 
bebas. Perdagangan bebas Asia Tenggara atau biasa disebut dengan 
AFTA telah di depan mata. Hal ini tentu saja akan menjadi tantangan 
besar bagi industri di lndonesia untuk bertahan dan memenangkan 
persaingan, termasuk di dalamnya industri pengolahan rotan. 

Prospek industri nonmigas, termasuk didalamnya industri 
pengolahan rotan pada saat ini masih cukup bagus, mengingat 
pertumbuhan PDB pada tahun 2000 mengalami peningkatan menjadi 
5,24%. Sedangkan neraca perdagangan sektor nonmigas juga mengalami 
peningkatan menjadi sebesar 47.757,4 juta US$ pada tahun 2000 
(Deperindag, 2001). 

PT Fairco Agung Kencana merupakan salah satu perusahaan yang 
bergerak di bidang pengolahan rotan. Pengolahan rotan yang dilakukan 
adalah dalam pembuatan furniture yang dipasarkan sebagian besar di 
pasar internasional. 

Kemampuan suatu perusahaan dalam bersaing baik di pasar dalam 
negeri maupun di pasar internasional dipengaruhi oleh kualitas dan 
pelayanan terhadap konsumen. Kualias yang diakui oleh dunia 
internasional adalah kualitas standar yang sesuai dengan ketentuan yang 
telah menjadi kesepakatan secara internasional. Maka standariasi 
produk, manajemen, maupun pelayanan dari suatu perusahaan 
merupakan tuntutan yang pada masa datang akan semakin kuat. 

IS0 merupakan standar internasional terhadap perusahaan dan 
produk atau jasanya. Keberhasilan perusahaan dalam menerapkan 
standarisasi IS0 dan terus mempertahankannya akan memberi 
kesempatan besar dalam menghadapi persaingan yang semakin ketat. 
Kepercayaan konsumen terhadap perusahaan yang telah memperoleh 
sertifikasi IS0 akan semakin tinggi. 

Penelitian yang dilakukan bertujuan untuk menetapkan dan 
merumuskan tuntutan standarisasi IS0 9001:2000 terhadap perusahaan, 
mengidentifikasi dan menganalisis kesiapan perusahaan dalam 
menerapkan sertifikasi IS0 9001:2000, dan merancang dan 
merekomendasikan program kegiatan yang perlu dilakukan perusahan 
dalam mencapai sertifikasi IS0 9001:2000 dan mempertahankannya. 

Penelitian dibatasi dan difokuskan pada identifikasi dan analisis 
terhadap kesiapan perusahaan dalam menerapkan IS0 9001:2000 
dibandingkan dengan tuntutan dari sertifikasi IS0 9001:2000 terhadap 
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perusahaan. Dalam rangka mencapai dan mempertahankan IS0 
9002:2000 maka perlu disusun sasaran dan program yang sesuai. 
Kegiatan penelitian ini dilaksanakan sebagai suatu studi kasus di PT 
Fairco Agung Kencana. Metode penelitian secara deskriptif berupa studi 
kasus dengan menggunakan IS0 9001:2000 Gap Analysis. 

Penelitian yang dilakukan menunjukkan hasil bahwa PT Fairco 
Agung Kencana belum siap dalam menerapkan IS0 9001:2000. Masih 
diperlukan kerja keras dan waktu yang cukup bagi seluruh anggota 
organisasi untuk dapat mencapai ke arah penerapan standar internasional 
tersebut. Dari audit awal dengan menggunakan IS0 9001:2000 Gap 
Analysis terlihat bahwa masih banyak klausul yang belum terpenuhi 
secara sempurna oleh perusahaan. Perusahaan baru siap dalam klausul 
perencanaan realisasi produk dan proses berkaitan dengan pelanggan 
yang termasuk dalam klausul realisasi produk, seluruh persyaratan dalam 
klausul produksi dan penyediaan jasa, sebagian besar dari klausul 
pengukuran, analisa dan perbaikan yaitu: umum, pemantauan dan 
pengukuran proses, pemantauan dan pengukuran produk, pengendalian 
ketidaksesuaian, analisis data, perbaikan berkesinambungan, dan 
tindakan koreksi. 

Berbagai persyaratan yang menjadi standar dalam penerapan IS0 
9001:2000 mencakup beberapa klausul yang meliputi : 

a. Sistem mutu 
b. Tanggung jawab manajemen 
c. Manajemen sumber daya 
d. Realisasi produk 
e. Desain dan pengembangan 
f. Pembelian 
g. Produksi dan penyediaan jasa 
h. Pengendalian peralatan, pemantauan dan pengukuran 
i. Pengukuran, analisa dan perbaikan 
Kegiatan dan program yang perlu segera dilaksanakan oleh 

perusahaan adalah membentuk komitmen dari manajemen puncak untuk 
menerapkan IS0 9001:2000 yang disebarkan dan dikomunikasikan ke 
seluruh anggota organisasi, membuat visi, misi dan tujuan perusahaan 
secara tertulis, mengadakan pelatihan terhadap seluruh karyawan 
mengenai IS0 9001:2000, melakukan perbaikan dan penyempurnaan 
terhadap SMM (sistem manajemen mutu) perusahaan dan mempelajari 
serta menerapkan alat-alat analisis yang dapat dipergunakan dalam 
meningkatkan mutu produknya. 

Dalam usaha mencapai pemenuhan seluruh klausul persyaratan IS0 
9001:2000 PT Fairco Agung Kencana perlu untuk menuliskan visi, misi 
dan tujuan perusahaan dalam manual mutunya. Visi perusahaan yang 
dapat menjadi bahan pertimbangan adalah "Menjadi perusahaan 
penghasil produk berbahan baku utama rotan yang menjadi pilihan utama 
bagi pembeli di pasar infemasional'. Misi perlrsahaan adalah 
"Menghasilkan produk berbahan baku utama rotan yang berkualitas finggi, 
inovatif dan ramah lingkungan dengan tujuan utama pemasaran adalah 
pasar ekspor". Visi, misi dan tujuan yang telah ditetapkan tersebut harus 
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disebarkan dan dikomunikasikan kepada seluruh karyawan sehingga 
karyawan menyadari apa yang menjadi arah dari kegiatan kerja yang 
mereka lakukan. Pengkomunikasian visi, misi dan tujuan perusahaan ini 
dapat dengan cara ditulis dengan huruf yang besar dan ditempel di 
berbagai tempat di perusahaan sehingga dapat terbaca jelas oleh 
karyawan yang ada di sekitarnya. Dengan seringnya karyawan membaca 
visi, misi dan tujuan perusahaan tersebut, diharapkan kesadaran 
karyawan untuk dapat mencapainya dapat terbentuk dengan lebih cepat 
dan mendalam. 

Kegiatan berikutnya yang Rarus dilakukan perusahaan adalah dengan 
memberikan kesadaran mengenai penerapan IS0 9001:2000 di tengah 
karyawan dan memberi pelatihan kepada mereka. Pelatihan dan 
peningkatan kesadaran karyawan terhadap penerapan IS0 ini sangat 
penting dan memerlukan usaha yang cukup keras dari perusahaan 
mengingat dari total seluruh karyawan, persentase terbesar yaitu 47% 
adalah lulusan sekolah dasar (SD). Karyawan harus dibiasakan dengan 
pembuatan laporan-laporan yang terdokumentasi, bekerja secara 
terencana dan terjadwal, melakukan perbaikan dan melakukan peningkatan 
secara terus menerus. Pelatihan yang dilakukan perusahaan harus bersifat 
menyeluruh sesuai tingkat kebutuhan dan kedudukan karyawan. 

Perbaikan secara terus menerus terhadap SMM yang diterapkan 
harus menjadi salah satu dari kebijakan perusahaan. Sistem manajemen 
mutu yang ada saat ini belum mendukung ke arah penerapan IS0 
9001:2000. Dokumentasi terhadap berbagai kegiatan yang dilakukan baik 
berupa manual mutu, prosedur, catatan atau arsip sampai kepada 
dokumentasi terhadap persyaratan dari pelanggan maupun dari 
perusahaan menjadi bagian dari perbaikan SMM ini. Kegiatan yang 
berkaitan dengan pengendalian dokumentasi juga perlu ditingkatkan 
karena masih banyak dokumen-d~kurnen yang belum tersedia bahkan 
belum dilakukan pengendalian sebagaimana persyaratan standar 
internasional. 

Perusahaan perlu mempelajari dan menerapkan teknik-teknik yang 
dapat digunakan untuk perbaikan mutu secara terus menerus seperti TQM 
(Total Qualify Management), JIT (Just in Time), dan Kaizen. Terutama untuk 
mencapai TQM, perusahaan dapat melakukan perbalkan terhadap mutu 
produknya maupun mencegah terjadinya kesalahan dengan menggunakan 
alat seperti Diagram Pareto, Fish pone (diagram tulang ikan), dan alat 
analisis lainnya sehingga dapat diketahui sumber utama penyebab terjadinya 
kesalahan dan dapat segera dicegah atau ditanggulangi. Selain itu 
perusahaan juga perlu mempersiapkan sumber daya manusia yang 
dimilikinya terlebih dahulu sebelum menerapkan alat statistik yang akan 
digunakan karena keahlian dan kemampuan sumber daya manusia sangat 
berpengaruh terhadap hasil analisis statistik yang dilakukan. 

Perusahaan juga perlu menyusun manual mutu dan prosedur yang 
jelas serta terdokumentasi terlebih dahulu sebelum mengarah kepada 
proses pencapaian sertifikasi IS0 9001:2000 sehingga kinerja perusahaan 
dapat ditingkatkan dan evaluasi terhadap kinerja dapat dilakukan secara 
terus menerus. 
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