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 Dokumen elektronik yang diakses melalui server cloud BBK merupakan dokumen terkendali dan menjadi dokumen tidak terkendali 

apabila telah diunduh dan atau dicetak. 

8. Operasi  

8.1 Perencanaan dan Pengendalian Operasional 

BBK  merencanakan, melaksanakan, dan mengendalikan proses layanan jasa teknis 

yang diperlukan untuk realiasasi produk dan jasa sesuai persyaratan pelanggan yang 

tercantum dalam Standar Layanan Publik (PJT-01 sampai dengan PJT-08).  

Standar Layanan Publik tersebut mencakup: 

a. Persyaratan untuk produk dan jasa. 

b. Kriteria untuk proses dan penerimaan produk dan jasa. 

c. Sumber daya yang dibutuhkan untuk mencapai kesesuaian produk dan 

persyaratan layanan. 

d. Kendali proses sesuai dengan kriteria. 

Standar Layanan Publik merupakan informasi terdokumentasi yang dikendalikan. 

 

8.2 Persyaratan untuk Produk dan Layanan 

8.2.1 Komunikasi Pelanggan 

BBK menetapkan dan menerapkan pengaturan yang efektif untuk komunikasi dengan 

pelanggan yang berkaitan dengan:  

a. Informasi produk melalui pameran, kunjungan, media cetak maupun 

elektronik dan lain-lain. 

b. Penanganan kontrak/ order termasuk perubahannya. 

c. Umpan balik dan keluhan pelanggan. 

 

8.2.2 Menentukan Persyaratan Berkaitan dengan Produk dan Jasa 

Guna kepentingan realiasasi pelayanan pelanggan, BBK mengidentifikasi 

persyaratan-persyaratan yang ditentukan oleh pelanggan, persyaratan yang tidak 

ditentukan oleh pelanggan tetapi dibutuhkan, persyaratan perundang-undangan 

yang berlaku serta persyaratan BBK. 

 

8.2.3 Tinjauan Persyaratan Berkaitan dengan Produk dan Jasa 

Sebelum kesanggupan untuk merealisasikan pesanan pelanggan ditetapkan, Bidang 

PJT melakukan peninjauan persyaratan yang berhubungan dengan produk dan jasa 
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sesuai Standar Layanan Publik (PJT-01 sampai dengan PJT-08), yang mencakup:  

a. Persyaratan produk dan jasa yang diminta pelanggan. 

b. Persyaratan pesanan yang berbeda dari persyaratan yang sebelumnya dinyatakan 

diselesaikan terlebih dahulu. 

c. Persyaratan hukum dan peraturan yang berlaku untuk produk dan jasa. 

d. Kemampuan BBK untuk memenuhi persyaratan yang ditentukan. 

 

8.2.4 Perubahan Persyaratan untuk Produk dan Jasa 

Setiap terjadi perubahan persyaratan produk dan jasa, Kabid PJT bertanggung jawab 

untuk menyesuaikan kontrak/ order terkait dan perubahan tersebut akan 

dikomunikasikan kepada bidang terkait serta hasil perubahan tersebut akan 

didokumentasikan. 

 

8.3 Desain dan Pengembangan Layanan Jasa Teknis 

Jika diperlukan pengembangan jasa layanan, maka BBK akan menetapkan, 

menerapkan, dan memelihara proses desain dan pengembangan sesuai proses yang 

ada dalam Renstra, pelaksanaan DIPA tahun berjalan, serta mempertimbangkan 

masukan pelanggan BBK melalui event Seminar dan Temu Usaha Industri. 

 

8.4 Pengendalian Proses, Produk dan Jasa dari Penyedia Eksternal 

8.4.1 Umum 

BBK memastikan bahwa proses, produk dan jasa yang dibeli sesuai dengan 

persyaratan pembelian dengan cara  menetapkan, menerapkan dan memelihara 

Prosedur Pengadaan Barang dan Jasa.  

Dalam hal ini BBK melakukan: 

• Evaluasi pemasok pada setiap akhir tahun. Hasil evaluasi digunakan untuk 

revisi daftar keberterimaan pemasok.  

• Penilaian tingkat mutu kinerja pemasok selama setahun dan direkam.  

• Seleksi pemasok baru atau pemasok lama untuk proses, produk dan jasa baru 

dengan menggunakan kriteria seleksi sesuai peraturan dan ketentuan yang 

berlaku. 

 

8.4.2 Jenis dan Jangkauan Pengendalian 

Untuk memastikan bahwa proses, produk dan jasa yang dibeli memenuhi persyaratan 

yang ditetapkan, Kepala BBK menunjuk Panitia Pemeriksaan Barang dan Jasa untuk 

melakukan inspeksi/ pemeriksaan terhadap proses, produk dan jasa yang diserahkan 



 

PANDUAN MUTU 
No. Dok : PM - 08 

Edisi : 4 

OPERASI 

Revisi : 0 

Tgl. efektif : 01/02/2019 

Halaman : 3 dari 4 

 

 Dokumen elektronik yang diakses melalui server cloud BBK merupakan dokumen terkendali dan menjadi dokumen tidak terkendali 

apabila telah diunduh dan atau dicetak. 

oleh pemasok sebelum proses, produk dan jasa diterima. 

 

8.4.3 Informasi Untuk Penyedia Eksternal 

BBK menetapkan informasi pembelian yang memuat deskripsi proses, produk dan 

jasa yang akan dibeli serta persyaratan pembelian yang setidak – tidaknya mencakup 

jumlah, spesifikasi proses, produk dan jasa dan waktu penyerahan. 

 

8.5 Produksi dan Penyediaan Jasa 

8.5.1 Pengendalian Produksi dan Penyediaan Jasa 

BBK merencanakan dan melaksanakan produksi/ penyediaan jasa dalam keadaan 

terkendali. Dalam hal ini, BBK memastikan bahwa:  
 

• Ketersediaan informasi yang menguraikan karakteristik produk/ jasa. 

• Ketersediaan prosedur dan instruksi kerja yang diperlukan. 

• Pemakaian peralatan yang sesuai. 

• Ketersediaan dan pemakaian sarana pemantauan dan pengukuran. 

• Implementasi pemantauan dan pengukuran. 

• Implementasi kegiatan penyerahan dan pasca penyerahan. 

• Fasilitas produksi dan peralatan harus selalu diperiksa untuk menjaga agar 

tetap dalam kondisi operasional.  

• Semua yang berpengaruh terhadap keselamatan kerja harus diperhatikan 

guna menjamin bahwa lingkungan dan kondisi kerja dalam keadaan baik. 

 

8.5.2 Identifikasi dan Mampu Telusur 

BBK mengidentifikasi produk/ jasa pesanan pelanggan dengan cara memberi kode 

yang mencakup nama pelanggan, nomor kontrak/ kerjasama, tanggal, dan jenis 

produk/ jasa, dan pelaksana serta mengendalikan rekamannya.  

Mampu telusur dari produk/ jasa yang diberikan BBK dapat dilihat dari ”Kode/ 

Nomor Pesanan/ Kontrak”. 

 

8.5.3 Properti Milik Pelanggan atau Penyedia Eksternal 

Bidang terkait mengidentifikasi, memverifikasi, mendokumentasikan, melindungi, 

dan menjaga properti milik pelanggan atau penyedia eksternal serta yang digunakan 

atau digabungkan ke dalam produk dan jasa. 

 

8.5.4 Preservasi  

BBK menjaga keluaran selama penyediaan produk dan jasa, sejauh yang diperlukan 

untuk memastikan kesesuaian terhadap persyaratan.   

 

8.5.5 Kegiatan Setelah Pengiriman 
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BBK menentukan tingkat kegiatan pasca pengiriman yang diperlukan dan 

memenuhinya, dengan pertimbangan: 

a. Persyaratan hukum dan peraturan. 

b. Dampak potensial yang tidak diinginkan. 

c. Persyaratan jasa. 

d. Umpan balik pelanggan. 

 

8.5.6 Pengendalian Perubahan 

Jika terjadi perubahan layanan jasa yang diperlukan untuk menyesuaikan dengan 

persyaratan, maka Kepala Bidang terkait akan melakukan tinjauan, verifikasi dan 

validasi terhadap perubahan tersebut dan akan disahkan sebelum diterapkan. 

Bidang terkait akan menyimpan informasi terdokumentasi hasil dari tinjauan, 

otorisasi, dan setiap tindakan perubahan yang diperlukan. 

 

8.6 Pelepasan Produk dan Layanan 

Untuk memastikan bahwa hasil layanan jasa memenuhi persyaratan yang ditetapkan, 

Kepala Bidang terkait melakukan validasi sesuai Standar Layanan Publik (PJT-01 

sampai dengan PJT-08).  

Apabila produk/ layanan jasa yang belum memenuhi persyaratan pelanggan namun 

terpaksa dilepas, harus ada otorisasi dari Kepala BBK dan atau persetujuan 

pelanggan.  

Informasi terdokumentasi mencakup bukti kesesuaian dengan kriteria persyaratan 

pelanggan dan ketertelusuran otoritas orang yang melepas, dikendalikan. 

 

8.7 Pengendalian Ketidaksesuaian Hasil 

8.7.1 BBK memastikan bahwa produk/ jasa yang tidak sesuai dengan persyaratan 

produk/ jasa dikendalikan untuk menghindari pemakaian atau penyerahan yang 

tidak dikehendaki ke pelanggan.  

BBK menangani produk/ jasa yang tidak sesuai dengan salah satu cara berikut: 

a. Melakukan tindakan untuk menghilangkan ketidaksesuaian yang ditemukan. 

b. Memperbolehkan pemakaian, pelepasan atau penerimaan melalui konsesi oleh 

kewenangan yang relevan atau oleh pelanggan.  

c. Melakukan tindakan untuk mencegah pemakaian atau aplikasi awal yang 

dimaksudkan.  

8.7.2 BBK mendokumentasikan informasi ketidaksesuaian dan tindakan pengendaliannya 

yang meliputi: 

a. Ketidaksesuaian. 

b. Tindakan yang diambil. 

c. Konsesi yang diperoleh. 

d. Identifikasi otoritasnya. 


