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Lampiran 08 Form Cheklist SOP Bagian Penerimaan Bahan Baku 

LOKASI :                         BULAN : 

MINGGU KE :                                           TANGGAL INSPEKSI : 

WEEKLY QUALITY ASSURANCE & SAFETY  

INSPECTION CHECKLIST 

NO ITEM YES NO 

A. PENERIMAAN 

1. Apakah karyawan bagian gudang/penerimaan dalam 

keadaan sehat. 

  

2. Apakah karyawan bagian gudang/penerimaan sudah 

menggunakan APD & alat yang aman. 

  

3. Apakah bahan mentah yang diterima sudah di check & 

diteliti pada saat penerimaan. 

  

4. Apakah bahan mentah yang diterima aman, sesuai 

spesifik & jumlahnya. 

  

5. Apakah bahan mentah yang tidak layak terima 

dikembalikan kepada supliernya atau dipastikan untuk 

tidak digunakan 

  

6. Apakah bahan yang tidak layak terima sudah 

dimintakan penggantinya. 

  

7.  Apakah kemasan bahan yang diterima sudah dicheck 

dan memenuhi syarat untuk kemasan bahan makanan. 

  

8. Apakah alat yang digunakan dalam penerimaan sudah 

hygienis & aman. 

  

9. Apakah tempat penerimaan sudah disiapkan bersih & 

aman. 

  

10. Apakah sudah dilakukan Short briefing sebelum 

dilakukan penerimaan Raw Material 

  

 

 



 
 

 

Lampiran 09 Form Cheklist SOP Bagian Oven 

LOKASI :                         BULAN : 

MINGGU KE :                                           TANGGAL INSPEKSI : 

WEEKLY QUALITY ASSURANCE & SAFETY  

INSPECTION CHECKLIST 

NO ITEM YES NO 

A. OVEN 

1. Apakah karyawan bagian oven dalam keadaan sehat.   

2. Apakah karyawan bagian oven sudah menggunakan 

APD & alat yang aman. 

  

3. Apakah karyawan sudah melakukan pengecekan kondisi 

oven klin dry 

  

4. Jika kondisi oven buruk apakah sudah dilakukan 

penyervisan pada oven klin dry. 

  

5. Apakah karyawan sudah melakukan pencatatan 

variabilitas kayu dan susunan kayu yang sesuai. 

  

6. Apakah karyawan sudah melakukan pengecekan suhu 

oven klin dry. 

  

7.  Jika suhu tidak normal apakah karyawan sudah 

mengatur ulang suhu klin dry. 

  

8. Apakah karyawan sudah melakukan spray ulang secara 

manual 

  

9. Apakah karyawan sudah memakai APD ketika 

melakukan spray ulang. 

  

10. Apakah karyawan sudah melakukan pencatatan kondisi 

kayu. 

  

11. Apakah kondisi kayu yang cacat sudah dilakukan 

perbaikan. 

  

12. Apakah karyawan sudah menyimpan kayu dengan baik   

 



 
 

 

Lampiran 10 Form Cheklist SOP Bagian Penyimpanan Barang 

LOKASI :                         BULAN : 

MINGGU KE :                                           TANGGAL INSPEKSI : 

WEEKLY QUALITY ASSURANCE & SAFETY  

INSPECTION CHECKLIST 

NO ITEM YES NO 

C. PENYIMPANAN 

1. Apakah karyawan bagian penyimpanan dalam keadaan 

sehat. 

  

2.  Apakah karyawan bagian penyimpanan sudah 

menggunakan APD yang sudah disediakan 

  

3. Apakah tempat penyimpanan telah dibersihkan  sebelum 

menyimpan barang 

  

4. Apakah tempat untuk memudahkan pelaksanaan FIFO 

(First In First Out) sudah dipersiapkan 

  

5 Apakah Stock Card sudah disiapkan untuk stock yang 

baru 

  

6. Apakah suhu ruang penyimpanan sudah diantisipasi   

7. Apakah sebelum disimpan barang sudah dilakukan 

pensortiran terhadap stock lama & baru 

  

8. Apakah penempatan barang sudah memenuhi standar 

yang diharapkan 

  

9.  Apakah suhu ruang penyimpanan sudah diperiksa 

kembali setelah dilakukan penyimpanan 

  

10. Apakah penyimpanan barang sudah dipisahkan secara 

baik 

  

11. Apakah penyimpanan barang sudah menggunakan 

penutup yang baik & sesuai peruntukkannya 

  

12. Apakah sudah diperiksa kondisi ruang & alat simpan 

serta dibuat laporannya 

  



 
 

 

Lampiran 11 Form Cheklist SOP Bagian Finishing 

LOKASI :                         BULAN : 

MINGGU KE :                                           TANGGAL INSPEKSI : 

WEEKLY QUALITY ASSURANCE & SAFETY  

INSPECTION CHECKLIST 

NO ITEM YES NO 

C. FINISHING 

1. Apakah karyawan bagian finishing dalam keadaan sehat.   

2. Apakah karyawan bagian finishing sudah menggunakan 

APD & alat yang aman. 

  

3. Apakah karyawan sudah melakukan spray dasar dengan 

baik 

  

4. Apakah karyawan sudah mengunakan amplas sanding 

dengan baik dan benar 

  

5. Apakah karyawan sudah menggunakan kuas cat dengan 

baik dan benar. 

  

6. Apakah karyawan sudah melakukan amplas halus 

dengan benar. 

  

7.  Apakah karyawan sudah melakukan wax & glass 

dengan benar. 

  

8. Apakah karyawan sudah melakukan spray ulang secara 

manual. 

  

9. Apakah karyawan sudah  melakukan pewarnaan secara 

merata. 

  

10. Apakah karyawan sudah melakukan accesoris dengan 

benar. 

  

 

 

 



 
 

 

Lampiran 12 Form Cheklist SOP Bagian Pengiriman Barang 

LOKASI :                         BULAN : 

MINGGU KE :                                           TANGGAL INSPEKSI : 

WEEKLY QUALITY ASSURANCE & SAFETY  

INSPECTION CHECKLIST 

NO ITEM YES NO 

C. PENGIRIMAN 

1. Apakah karyawan bagian pengiriman dalam keadaan 

sehat. 

  

2. Apakah karyawan bagian pengiriman sudah 

menggunakan APD & alat yang aman. 

  

3. Apakah karyawan sudah melakukan pengajuan 

pemesanan barang. 

  

4. Apakah karyawan sudah mempersiapkan barang dengan 

baik. 

  

5. Apakah karyawan sudah menginput data pengeluaran 

barang. 

  

6. Apakah karyawan sudah mengeluarkan barang dengan 

benar. 

  

7.  Apakah karyawan sudah memastikan kesesuaian barang 

yang dikirim. 

  

8. Apakah karyawan sudah mengeluarkan surat jalan untuk 

barang yang dikirim. 

  

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Lampiran 13 Gambaran Umum Perusahaan 

PT. Pijar Sukma adalah perusahaan yang bergerak dibidang mebel yang 

beralamat di desa Kecapi Juwetan RT. 41 RW. 07 Tahunan Jepara. Pijar Sukma 

didirikan oleh Sylvie Fleury pada tahun 1999. 

Setelah menjual mebel di pameran furniture dan menemukan kualitas furnitur 

Indonesia serta keahlian luar biasa dari tenaga kerja pribadinya, pada tahun 1999 

Sylvie Fleury memutuskan untuk meninggalkan Prancis dan tinggal di Jepara. 

Sebelum meninggalkan Prancis, dia bertemu dengan salah satu pedagang barang 

dekoratif terbesar di Prancis dan bersama-sama mereka menjalin kemitraan yang 

sangat sukses, jujur dan terhormat yang masih ada sekarang, kekuatan utama Pijar 

Sukma. 

Bekerja sebagai agen untuk mitra Prancis dan mengurus produknya, Sylvie 

menghadapi tantangan dan sedikit kesulitan dengan pemasok lokal untuk 

memenuhi pesanan para mitra. Kemudian, keputusan dibuat untuk membuat 

pabriknya sendiri dan memastikan untuk mengendalikan 100% proses produksi 

sampai pengiriman. 

Pembentukan PIJAR SUKMA yang secara harfiah berarti “SPARK of the 

SOUL“. Pabrik kecil itu didirikan di Bandengan pada tahun 1999 sebuah desa 

kecil di sudut Jepara dengan luas tanah 200m2. 

Dalam waktu beberpa tahun, dan dengan satu-satunya kemitraan pedagang 

grosir Prancis, pada tahun 2003 produksi barang-barang klasik kami yang dilukis 

naik menjadi 2HC dalam seminggu. Lebih dari 100HC telah dikirim tahun ini. 

Pijar Sukma tahun 2004 menerima Mr. Baptiste V untuk bergabung dengan 

perusahaan ini sebagai general manager. Pengusaha muda dan cerdas ini 

membawa semangat baru kepada PIJAR SUKMA dalam perjalanannya di tahun 

menantang. Dia menawarkan banyak solusi dan inovasi baru dalam menciptakan 

dan mengembangkan produk furniture baik. Sylvie dan Baptiste, telah dengan 

cepat menciptakan kemitraan yang sangat dekat san sukses. 

Bergerak ke pabrik baru di Desa Kecapi pada tahun 2006, pabrik ini memiliki 

permukaan sekitar 10.000m2 yang didedikasikan untuk proses finishing dan 

600m2 untuk penyimpanan. 



 


