
Mitra untuk 
lingkungan yang berubah. 

Lloyd’s Register memberikan wawasan, 
pengalaman, dan pengetahuan di sektor 
otomotif yang memungkinkan Anda 
mengelola risiko secara efektif pada bisnis 
Anda di lingkungan teknik  
yang berubah dengan sangat cepat. 

Sertifikasi dari Lloyd’s Register.
Bagus untuk bisnis.

Panduan ikhtisarIATF 16949
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Industri otomotif kini berubah dalam kecepatan yang lebih cepat daripada 
sebelumnya dan akibatnya bisnis Anda menghadapi berbagai tantangan 
baru setiap hari.

Apa itu IATF 16949? Pentingnya IATF 16949
Berfokus pada persyaratan dari 
pemangku kepentingan, IATF 
16949 memberikan industri 
otomotif standar QMS umum 
yang menciptakan perbaikan 
berkelanjutan, mencegah kecacatan 
sekaligus mengurangi variasi dan 
limbah dari rantai pasokan. 

Ini penting mengingat industri 
otomotif memproduksi produk dan 
komponen berisiko dan berharga 
tinggi dengan persyaratan industri 
yang dikendalikan dengan ketat. 
Tantangan yang muncul baik 
dari faktor lingkungan maupun 
ekonomi telah mengubah performa 
yang dituntut dari kendaraan dan 
produsen otomotif diwajibkan untuk 
mengambil berbagai langkah untuk 
menerapkannya. 

    Bidang fokus utama IATF 16949  

Pemikiran berbasis
risiko

Integrasi persyaratan 
khusus pelanggan

Kecakapan 
auditor pihak 
pertama dan 
kedua

Pengembangan produk 
dengan perangkat lunak 
tertanam

Keselamatan
produk

Kelayakan
produksi

Pengelolaan
jaminan

Terdapat beberapa faktor yang 
berkontribusi pada tantangan yang 
dihadapi industri otomotif dan 
tantangan utamanya mencakup:

–  peningkatan tekanan untuk 
mengembangkan teknologi yang 
inovatif seperti sistem terhubung 
dan kendaraan otomatis untuk 
memenuhi tuntutan pelanggan 

–  masalah lingkungan tentang 
 emisi CO2 

–  meneruskan semua persyaratan 
kesesuaian kepada rantai pasokan 
hingga titik produksi 

Standar industri global, 
IATF 16949 relevan untuk semua jenis 
organisasi pasokan otomotif, mulai 
produsen kecil hingga perusahaan 
multinasional. 

Standar ini ditujukan untuk 
memberikan industri otomotif 
standar QMS umum yang 
memberikan perbaikan 
berkelanjutan, pencegahan 
kecacatan, sekaligus mengurangi 
variasi dan limbah rantai pasokan; 
karena itulah IATF 16949 lebih selaras 
dengan kebutuhan pemangku 
kepentingannya.

Di sinilah sertifikasi IATF 16949 dapat 
membantu; sertifikasi ini merupakan 
standar industri global dan memberikan 
standardisasi teknik dan metode untuk 
pengembangan produk dan proses 
umum bagi produksi otomotif di 
seluruh dunia.

Pada Oktober 2016, Gugus Tugas 
Otomotif Internasional (International 
Automotive Task Force, IATF) 
menerbitkan standar sistem 
manajemen mutu (QMS) yang direvisi 
khusus untuk industri otomotif, yang 
dikenal sebagai IATF 16949:2016. 

IATF adalah sekelompok produsen 
otomotif “sementara” dan asosiasi 
dagang masing-masing yang dibentuk 
untuk memberikan produk dengan mutu 
lebih baik pada pelanggan otomotif di 
seluruh dunia. 

Anggota IATF mencakup BMW Group, 
FCA US LLC, Daimler AG, FCA Italy 
Spa, Ford Motor Company, General 
Motors Company, PSA Group, Renault, 
Volkswagen AG, Jaguar Land Rover 
(JLR) dan asosiasi dagang tiap produsen 
kendaraan yang belum lama ini 
bergabung – AIAG (AS), ANFIA (Italia), 
FIEV (Prancis), SMMT (UK) dan VDA QMC 
(Jerman). 

IATF 16949:2016 menggantikan skema 
sebelumnya, ISO/TS 16949:2009.  

Standar ini menggunakan struktur 
tingkat tinggi (HLS) umum yang 
digunakan oleh semua standar sistem 
manajemen ISO baru dan direvisi 
serta berbasis pada standar QMS 
internasional. 
ISO 9001:2015. 

Ini adalah standar industri global 
dan menetapkan persyaratan sistem 
manajemen mutu untuk organisasi 
dalam industri otomotif. 
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IATF 16949: 
7 bagian utama

PersyaratanIATF 16949 

HLS yang digunakan oleh IATF 16949 membagi QMS 
menjadi 10 bagian, 3 bagian pertama merupakan 
pendahuluan. Isi bagian ini adalah hasil praktik 
terbaik dalam industri yang dimaksudkan untuk 
menambahkan ketahanan pada bisnis Anda dengan 
mengidentifikasi dan mengurangi risiko.  

Strukturnya didasarkan pada siklus Rencanakan-
Lakukan-Periksa-Tindak Lanjuti yang menggunakan 
unsur ini untuk menerapkan perubahan dalam 
proses organisasi 
dalam rangka mendorong dan mempertahankan 
perbaikan.

Bertahan dalam industri otomotif 
memerlukan perubahan berkelanjutan 
untuk mengatasi masalah internal 
maupun eksternal. IATF 16949 
memberlakukan beberapa perubahan 
khususnya yang berhubungan dengan 
upaya untuk memperkecil dan 
mengelola risiko. 
Organisasi Anda harus menggunakan 
berbagai proses untuk menilai risiko 
perubahan dan mengambil tindakan 
yang sesuai. 

Persyaratan yang direvisi untuk 
mengelola perubahan mencakup: 

–  memahami kebutuhan dan 
pengharapan pelanggan serta pihak 
yang berkepentingan

–  memahami QMS, prosesnya, dan 
cara menganalisis proses tersebut 
sehingga dapat dioptimalkan secara 
berkelanjutan untuk mencapai 
tujuannya 

–  menilai kelayakan produksi untuk 
perubahan terhadap pengoperasian 
yang berlangsung, mengevaluasi 
perubahan desain setelah 
persetujuan produk awal

–  mengendalikan dan menanggapi 
perubahan yang berdampak pada 
perwujudan produk, termasuk 
perubahan yang disebabkan oleh 
organisasi, 

 pelanggan, atau pemasok mana pun. 
 Termasuk pula perubahan tetap 

dan sementara yang menyesuaikan 
frekuensi audit internal berdasarkan 
pada kejadian perubahan proses 

Sumber risiko lain seperti cara 
menangani hasil yang tidak sesuai 
dibahas secara lebih terperinci untuk 
memastikan bahwa pemasok selaras 
dengan pelanggan mereka.   

Manajemen tingkat atas harus 
berkomitmen dan terlibat secara aktif 
agar QMS berhasil diterapkan.

Tanggung jawabnya mencakup; 

–  melakukan peninjauan rencana 
darurat

–  identifikasi dan dukungan dari 
penanggung jawab proses

–  berpartisipasi dalam proses 
peningkatan terkait keselamatan 
produk 

–  memastikan pencapaian target 
kinerja pelanggan dan tujuan mutu  

IATF 16949 mensyaratkan bahwa 
perencanaan mutu digunakan dalam 
pengelolaan organisasi saat ini yang 
melibatkan: 

–  dokumentasi persyaratan untuk 
semua produk atau layanan

–  kelayakan produksi menggunakan 
 pendekatan multidisipliner

–  pelaksanaan analisis untuk 
teknologi produksi atau produk 
baru serta setiap perubahan proses 
produksi atau desain produk 

Standar ini menekankan evaluasi 
proses dan kepuasan pelanggan harus 
dipantau secara berkelanjutan melalui 
indikator kinerja internal dan eksternal 
guna memastikan kepatuhan terhadap 
persyaratan produk, proses, dan 
pelanggan. 

•  Konteks dari 
 organisasi
•  Dukungan
•  Perbaikan
•  Perencanaan
•  Pengoperasian
•  Kepemimpinan
•  Kinerja 
 dan evaluasi
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Mengapa bekerja 
sama dengan 
kami? 
Industri otomotif kini berubah dalam 
kecepatan yang lebih cepat daripada 
sebelumnya dan akibatnya bisnis Anda 
menghadapi berbagai tantangan baru 
setiap hari. 

Karena itulah bukan hanya kepatuhan 
yang kami sasar, namun menggali 
lebih dalam ke bisnis Anda untuk 
menghasilkan wawasan yang 
bermakna dan solusi lebih cerdas. 

Asesor dan pelatih kami merupakan 
ahli dalam industri yang akan bekerja 
sama dengan Anda untuk memahami 
apa yang membantu bisnis Anda 
beroperasi dalam tingkat optimalnya. 
Mereka menciptakan nilai yang 
bertahan lama melalui kolaborasi, 
menghasilkan dampak lebih besar 
pada bisnis, karyawan, dan pelanggan 
Anda. Organisasi yang bekerja sama 
dengan kami memberi tahu bahwa 
inilah yang menjadikan kami lebih 
menonjol daripada pesaing kami.

Layanan kami
Analisis kesenjangan

Kami menilai sistem manajemen mutu 
saat ini terhadap 
persyaratan IATF 16949. Kami menguji 
kesiapan Anda untuk asesmen dengan 
mengidentifikasi bidang sangat 
penting, berisiko tinggi, atau rentan 
untuk membantu menetapkan rencana 
sertifikasi yang tepat bagi organisasi 
Anda.

Sertifikasi dan asesmen

Layanan sertifikasi dan asesmen kami 
diberikan di seluruh dunia sesuai dengan 
persyaratan IATF 16949. Kami tidak 
hanya diakreditasi oleh IATF, namun 
juga salah satu dari sedikit badan 
sertifikasi yang memiliki persetujuan 
Pengawasan Global berkat pengakuan 
dari Komunitas Produsen dan Pedagang 
Kendaraan Bermotor (Society of Motor 
Manufacturers and Traders, SMMT). 

Pelatihan 
Auditor internal IATF 16949 

Kursus Auditor Internal dua hari kami 
akan memberikan Anda pemahaman 
yang terperinci mengenai peran 
dan tanggung jawab auditor IATF 
yang mencakup perencanaan audit, 
pengumpulan bukti objektif, dan 
evaluasi temuan audit. Kursus ini akan 
diberikan sebagai kegiatan terbuka 
maupun internal. Namun demikian, 
menurut aturan skema ini, kami 
dilarang memberikan pelatihan IATF 
16949 internal pada klien bersertifikat 
LR.

Manfaat sertifikasi IATF 
16949 
Standar ini merupakan persyaratan mendasar 
untuk organisasi mana pun yang beroperasi dalam 
rantai pasokan otomatif global.

Banyak produsen mobil ternama di 
dunia dan pemasok Tingkat 1 mereka 
kini menjadikan sertifikasi 
persyaratan kontrak bagi pemasok 
mereka. Sertifikasi oleh Badan Sertifikasi 
Pihak Ketiga yang disahkan oleh IATF 
merupakan bukti bagi pelanggan dan 
pemangku kepentingan Anda bahwa 
organisasi Anda menggunakan praktik 
industri terbaik dan berkomitmen pada 
perbaikan berkelanjutan. 

Memiliki sertifikasi IATF 16949 dari pihak 
ketiga menjadi sebuah kebutuhan bagi 
banyak perusahaan untuk bersaing 
di pasar dan dapat mengurangi atau 
bahkan menghilangkan kebutuhan 
pelanggan untuk mengaudit perusahaan 
Anda. Selain itu, memberikan 
gambaran independen dan gamblang 
pada keefektifan sistem manajemen 
merupakan hal yang sangat berharga.

Diakui 
dunia internasional

Manajemen 
rantai pasokan yang 

efektif

Perbaikan mutu 
berkelanjutan dan 

sistematis

Memperbaiki 
kredibilitas dan 

menjaga reputasi Anda

Produk lebih aman 
dan 

lebih andal

Keterlibatan
karyawan

Manfaatnya mencakup:

Pembuatan keputusan 
berbasis bukti

Perbaikan proses
dan sistem 

dokumentasi



Tentang Lloyd’s Register: 

Kami mulai berdiri pada 1760 sebagai komunitas 
nonpemerintah bidang kelautan. Kini kami adalah salah 
satu penyedia terkemuka di dunia layanan profesional untuk 
rekayasa dan teknologi – 
memperbaiki keselamatan dan meningkatkan kinerja 
infrastruktur penting bagi klien di lebih dari 75 negara di 
seluruh dunia. Laba yang kami hasilkan mendanai Lloyd’s 
Register Foundation, suatu badan amal yang mendukung 
penelitian terkait sains dan teknik, pendidikan, dan 
keterlibatan masyarakat seputar semua hal yang kami 
lakukan. Semuanya ini membantu kami untuk terus 
mendukung tujuan yang menggerakkan kami setiap hari: 
Bekerja sama demi dunia yang lebih aman.

Di dunia yang semakin rumit – dipenuhi dengan data dan 
pendapat – kami tahu bahwa klien memerlukan lebih dari 
sekadar teknologi untuk berhasil. Mereka memerlukan 
bantuan berpengalaman. Mitra untuk mendengarkan, 
langsung mengatasi masalah, dan berfokus pada hal yang 
benar-benar penting bagi mereka dan pelanggan mereka. 
Insinyur dan pakar teknik kami berdedikasi terhadap 
penjaminan. Itu berarti komitmen untuk memanfaatkan 
teknologi baru dan keinginan yang tertanam dalam 
untuk mendorong kinerja yang lebih baik. Jadi, kami 
mempertimbangkan kebutuhan pelanggan dengan penuh 
perhatian dan empati, lalu menggunakan keahlian dan 
pengalaman lebih dari 250 tahun untuk menyediakan solusi 
cerdas bagi semua orang.

Lagi pula, ada beberapa hal yang 
tidak dapat digantikan oleh teknologi.

Awali perjalanan Anda
Berbicaralah dengan anggota tim di xxxxxxxxxxx 
atau kirim email ke enquiries@lr.org untuk mengatur 
konsultasi gratis guna membahas kebutuhan 
organisasi Anda. 

Silakan kunjungi www.lr.org untuk informasi  
selengkapnya
atau kirim email ke enquiries@lr.org

Hubungi kami

Tindakan hati-hati dilakukan untuk memastikan semua informasi yang diberikan akurat 
dan terkini. Akan tetapi, Lloyd's Register tidak bertanggung jawab atas ketidakakuratan 
dalam atau perubahan pada informasi. 

Lloyd’s Register merupakan nama dagang dari Lloyd’s Register Group Limited dan  
anak-anak perusahaannya. 
Untuk detail selengkapnya, silakan lihat www.lr.org/entities © Lloyd’s Register Group 
Limited 2020.
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