
Proses Desain dan PengembanganProses Desain dan Pengembangan

Proses Perubahan Dokumen

Proses Desain dan Pengembangan

Proses Perubahan DokumenProses Perubahan Dokumen

MulaiMulaiMulai

Mulai

Mulai

Mulai

Mulai

Mulai

Mulai

Mulai

Mulai

Membuat perencanaan desain 

Mulai

Membuat perencanaan desain 

Mulai

Membuat perencanaan desain 

dan pengembangan, yang terdiri 

Mulai

Membuat perencanaan desain 

dan pengembangan, yang terdiri 

Membuat perencanaan desain 

dan pengembangan, yang terdiri 

dari :

Membuat perencanaan desain 

dan pengembangan, yang terdiri 

dari :

Membuat perencanaan desain 

dan pengembangan, yang terdiri 

dari :

� Tahapan desain dan 

dan pengembangan, yang terdiri 

dari :

� Tahapan desain dan 

dan pengembangan, yang terdiri 

dari :

� Tahapan desain dan 

pengembangan
Form permintaan revisi dari :

dari :

� Tahapan desain dan 

pengembangan
Form permintaan revisi dari :

dari :

� Tahapan desain dan 

pengembangan

� Tinjauan, verifikasi, dan 

Form permintaan revisi dari :

- Pelanggan

- internal selama proses desain

� Tahapan desain dan 

pengembangan

� Tinjauan, verifikasi, dan 

Form permintaan revisi dari :

- Pelanggan

- internal selama proses desain

� Tahapan desain dan 

pengembangan

� Tinjauan, verifikasi, dan 

validasi yang sesuai bagi tiap 

Form permintaan revisi dari :

- Pelanggan

- internal selama proses desain

- Proses produksi

pengembangan

� Tinjauan, verifikasi, dan 

validasi yang sesuai bagi tiap 

Form permintaan revisi dari :

- Pelanggan

- internal selama proses desain

- Proses produksi

pengembangan

� Tinjauan, verifikasi, dan 

validasi yang sesuai bagi tiap 

tahapan

Form permintaan revisi dari :

- Pelanggan

- internal selama proses desain

- Proses produksi

- Proses pembelian

� Tinjauan, verifikasi, dan 

validasi yang sesuai bagi tiap 

tahapan

� Tanggung jawab dan 

- Pelanggan

- internal selama proses desain

- Proses produksi

- Proses pembelian

validasi yang sesuai bagi tiap 

tahapan

� Tanggung jawab dan 

- Proses produksi

- Proses pembelian

validasi yang sesuai bagi tiap 

tahapan

� Tanggung jawab dan 

wewenang

- Proses produksi

- Proses pembeliantahapan

� Tanggung jawab dan 

wewenang

- Proses pembeliantahapan

� Tanggung jawab dan 

wewenang

� Tahapan desain harus 

- Proses pembelian
� Tanggung jawab dan 

wewenang

� Tahapan desain harus 

� Tanggung jawab dan 

wewenang

� Tahapan desain harus 

disesuaikan dengan realisasi 

wewenang

� Tahapan desain harus 

disesuaikan dengan realisasi 

wewenang

� Tahapan desain harus 

disesuaikan dengan realisasi 

� Tahapan desain harus 

disesuaikan dengan realisasi 

� Tahapan desain harus 

disesuaikan dengan realisasi 

Tim Perubahan Desain 

disesuaikan dengan realisasi 

Tim Perubahan Desain 

disesuaikan dengan realisasi 

Tim Perubahan Desain 

menganalisa permintaan 

Tim Perubahan Desain 

menganalisa permintaan 
Membuat aturan kerja agar 

Tim Perubahan Desain 

menganalisa permintaan 

perubahan terhadap  
Membuat aturan kerja agar 

Tim Perubahan Desain 

menganalisa permintaan 

perubahan terhadap  
Membuat aturan kerja agar 

antar kelompok yang berbeda

Tim Perubahan Desain 

menganalisa permintaan 

perubahan terhadap  

penyelesaian produk, mutu, 

Membuat aturan kerja agar 

antar kelompok yang berbeda

menganalisa permintaan 

perubahan terhadap  

penyelesaian produk, mutu, 

Membuat aturan kerja agar 

antar kelompok yang berbeda

dapat melakukan komunikasi 

menganalisa permintaan 

perubahan terhadap  

penyelesaian produk, mutu, 

harga, integrasi sistem, dan atau 

Membuat aturan kerja agar 

antar kelompok yang berbeda

dapat melakukan komunikasi 

perubahan terhadap  

penyelesaian produk, mutu, 

harga, integrasi sistem, dan atau 

Membuat aturan kerja agar 

antar kelompok yang berbeda

dapat melakukan komunikasi 

yang efektif dan jelas tanggung 

perubahan terhadap  

penyelesaian produk, mutu, 

harga, integrasi sistem, dan atau 

produk yang telah diserahkan

antar kelompok yang berbeda

dapat melakukan komunikasi 

yang efektif dan jelas tanggung 

penyelesaian produk, mutu, 

harga, integrasi sistem, dan atau 

produk yang telah diserahkan

antar kelompok yang berbeda

dapat melakukan komunikasi 

yang efektif dan jelas tanggung 

jawabnya. 

penyelesaian produk, mutu, 

harga, integrasi sistem, dan atau 

produk yang telah diserahkan

dapat melakukan komunikasi 

yang efektif dan jelas tanggung 

jawabnya. 

harga, integrasi sistem, dan atau 

produk yang telah diserahkan

dapat melakukan komunikasi 

yang efektif dan jelas tanggung 

jawabnya. 

Atau dengan membentuk 

harga, integrasi sistem, dan atau 

produk yang telah diserahkan
yang efektif dan jelas tanggung 

jawabnya. 

Atau dengan membentuk 

produk yang telah diserahkan
yang efektif dan jelas tanggung 

jawabnya. 

Atau dengan membentuk 

Project Manager  selama 

tahapan proses desain dan 

produk yang telah diserahkan
jawabnya. 

Atau dengan membentuk 

Project Manager  selama 

tahapan proses desain dan 

jawabnya. 

Atau dengan membentuk 

Project Manager  selama 

tahapan proses desain dan 

pengembangan. Atau dengan 

Atau dengan membentuk 

Project Manager  selama 

tahapan proses desain dan 

pengembangan. Atau dengan 

memasukkan ke dalam Diterima?

Project Manager  selama 

tahapan proses desain dan 

pengembangan. Atau dengan 

memasukkan ke dalam Diterima?

Project Manager  selama 

tahapan proses desain dan 

pengembangan. Atau dengan 

memasukkan ke dalam 

perencanaan desain dan 

Diterima?
T

pengembangan. Atau dengan 

memasukkan ke dalam 

perencanaan desain dan 

Diterima?
T

pengembangan. Atau dengan 

memasukkan ke dalam 

perencanaan desain dan 

pengembangan, sehingga 

Diterima?
T

memasukkan ke dalam 

perencanaan desain dan 

pengembangan, sehingga 

Diterima?
T

memasukkan ke dalam 

perencanaan desain dan 

pengembangan, sehingga 

memudahkan untuk 

Diterima?
T

Y

perencanaan desain dan 

pengembangan, sehingga 

memudahkan untuk 

T

Y

perencanaan desain dan 

pengembangan, sehingga 

memudahkan untuk 

T

Selesai
Y

pengembangan, sehingga 

memudahkan untuk 
Selesai

Y

pengembangan, sehingga 

memudahkan untuk 
Selesai

Ymemudahkan untuk 
Selesai

Ymemudahkan untuk 

Mengidentifikasi masukan desain dan 

Selesai

Perubahan dokumen

Y

Mengidentifikasi masukan desain dan 

Selesai

Perubahan dokumen
Mengidentifikasi masukan desain dan 

pengembangan yang berupa :

Selesai

Perubahan dokumen
Mengidentifikasi masukan desain dan 

pengembangan yang berupa :

Perubahan dokumen
Mengidentifikasi masukan desain dan 

pengembangan yang berupa :

� Spesifikasi teknis dari pelanggan

Perubahan dokumen
Mengidentifikasi masukan desain dan 

pengembangan yang berupa :

� Spesifikasi teknis dari pelanggan

Perubahan dokumen
Mengidentifikasi masukan desain dan 

pengembangan yang berupa :

� Spesifikasi teknis dari pelanggan

� Peraturan perundang undangan 

Perubahan dokumen

pengembangan yang berupa :

� Spesifikasi teknis dari pelanggan

� Peraturan perundang undangan 

pengembangan yang berupa :

� Spesifikasi teknis dari pelanggan

� Peraturan perundang undangan 

yang berlaku yang terkait produk Tinjauan desain, verifikasi,

� Spesifikasi teknis dari pelanggan

� Peraturan perundang undangan 

yang berlaku yang terkait produk Tinjauan desain, verifikasi,

� Spesifikasi teknis dari pelanggan

� Peraturan perundang undangan 

yang berlaku yang terkait produk 

tersebut

Tinjauan desain, verifikasi,

dan validasi

� Peraturan perundang undangan 

yang berlaku yang terkait produk 

tersebut

Tinjauan desain, verifikasi,

dan validasi

� Peraturan perundang undangan 

yang berlaku yang terkait produk 

tersebut

� Standart-standart edisi terbaru 

Tinjauan desain, verifikasi,

dan validasi
yang berlaku yang terkait produk 

tersebut

� Standart-standart edisi terbaru 

Tinjauan desain, verifikasi,

dan validasi
yang berlaku yang terkait produk 

tersebut

� Standart-standart edisi terbaru 

� Dokumen dari proyek sebelumnya 

Tinjauan desain, verifikasi,

dan validasitersebut

� Standart-standart edisi terbaru 

� Dokumen dari proyek sebelumnya 

dan validasitersebut

� Standart-standart edisi terbaru 

� Dokumen dari proyek sebelumnya 

yang sejenis

dan validasi

Penerbitan dokumen revisi

� Standart-standart edisi terbaru 

� Dokumen dari proyek sebelumnya 

yang sejenis

�Dokumen-dokumen referensi dari 
Penerbitan dokumen revisi

� Dokumen dari proyek sebelumnya 

yang sejenis

�Dokumen-dokumen referensi dari 
Penerbitan dokumen revisi

� Dokumen dari proyek sebelumnya 

yang sejenis

�Dokumen-dokumen referensi dari 

vendor

Penerbitan dokumen revisi
yang sejenis

�Dokumen-dokumen referensi dari 

vendor

Penerbitan dokumen revisi
yang sejenis

�Dokumen-dokumen referensi dari 

vendor

Penerbitan dokumen revisi
�Dokumen-dokumen referensi dari 

vendor

�Dokumen-dokumen referensi dari 

vendor

Selesai

vendor

Selesai

vendor

SelesaiSelesaiSelesaiSelesai

Catatan: semua dokumen proses perubahan dokumenPembuatan Desain Dasar / Basic 

Selesai

Catatan: semua dokumen proses perubahan dokumenPembuatan Desain Dasar / Basic Catatan: semua dokumen proses perubahan dokumen

                   disimpan sebagai Rekaman/Records
Pembuatan Desain Dasar / Basic 

Design :                    disimpan sebagai Rekaman/Records
Pembuatan Desain Dasar / Basic 

Design :                    disimpan sebagai Rekaman/Records
Pembuatan Desain Dasar / Basic 

Design :

Gambar susunan umum, gambar 

Pembuatan Desain Dasar / Basic 

Design :

Gambar susunan umum, gambar 

Pembuatan Desain Dasar / Basic 

Design :

Gambar susunan umum, gambar 

potongan, gambar layout

Design :

Gambar susunan umum, gambar 

potongan, gambar layout

Design :

Gambar susunan umum, gambar 

potongan, gambar layout

Gambar susunan umum, gambar 

potongan, gambar layout

Gambar susunan umum, gambar 

potongan, gambar layoutpotongan, gambar layoutpotongan, gambar layout

Pembuatan Verifikasi, yangPembuatan Verifikasi, yangPembuatan Verifikasi, yang

berupa kalkulasi, model,  

Pembuatan Verifikasi, yang

berupa kalkulasi, model,  

Pembuatan Verifikasi, yang

berupa kalkulasi, model,  

simulasi

Pembuatan Verifikasi, yang

berupa kalkulasi, model,  

simulasi

berupa kalkulasi, model,  

simulasi

berupa kalkulasi, model,  

simulasisimulasisimulasi

TT

Sesuai dengan 

T

Sesuai dengan 

T

Sesuai dengan 

yang 

T

Sesuai dengan 

yang 

T

Sesuai dengan 

yang 

T

Sesuai dengan 

yang 

Sesuai dengan 

yang yang yang 

YYYYY



Tinjauan desainTinjauan desainTinjauan desainTinjauan desainTinjauan desainTinjauan desainTinjauan desain

Pembuatan desain detailPembuatan desain detailPembuatan desain detailPembuatan desain detailPembuatan desain detailPembuatan desain detailPembuatan desain detail

Tinjauan desainTinjauan desainTinjauan desainTinjauan desainTinjauan desainTinjauan desain

Pembuatan BOM untuk Pembuatan BOM untuk Pembuatan BOM untuk 

pembelian

Pembuatan BOM untuk 

pembelian

Pembuatan BOM untuk 

pembelian

Pembuatan BOM untuk 

pembelian

Pembuatan BOM untuk 

pembelianpembelianpembelian

Tinjauan desainTinjauan desainTinjauan desainTinjauan desainTinjauan desainTinjauan desainTinjauan desain

Pembuatan Pembuatan Pembuatan 

prototype ?

Pembuatan 

prototype ?

Pembuatan 

prototype ?
Y

Pembuatan 

prototype ?
Y

Pembuatan 

prototype ?
Y

prototype ?

Pembuatan Prototype

Y

Pembuatan Prototype

Y

Pembuatan Prototype

Y

Y
Pembuatan Prototype

Y
Pembuatan Prototype

Y
Pembuatan Prototype

Y
Pembuatan Prototype

YYY

Verifikasi prototype dengan Verifikasi prototype dengan Verifikasi prototype dengan 

pengujian-pengujian

Verifikasi prototype dengan 

pengujian-pengujian

Verifikasi prototype dengan 

pengujian-pengujian

Verifikasi prototype dengan 

pengujian-pengujian

Verifikasi prototype dengan 

pengujian-pengujianpengujian-pengujianpengujian-pengujian

Sesuai?Sesuai?Sesuai?

T

Sesuai?

T

Sesuai?

T

Sesuai?

T

Y

T

Y

T

YYYYY

Pembuatan produk seriPembuatan produk seriPembuatan produk seriPembuatan produk seriPembuatan produk seriPembuatan produk seriPembuatan produk seri

Proses ValidasiProses ValidasiProses ValidasiProses ValidasiProses ValidasiProses ValidasiProses Validasi

Pembuatan As Made dokumenPembuatan As Made dokumenPembuatan As Made dokumenPembuatan As Made dokumenPembuatan As Made dokumenPembuatan As Made dokumen

SelesaiSelesaiSelesaiSelesaiSelesai

Catatan: semua dokumen proses desain dan pengembanganCatatan: semua dokumen proses desain dan pengembanganCatatan: semua dokumen proses desain dan pengembangan

                   disimpan sebagai Rekaman/Records                   disimpan sebagai Rekaman/Records                   disimpan sebagai Rekaman/Records


