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1 Pihak-pihak yang 

berkepentingan 

(eksternal & internal)

isu eksternal & internal Penetapan Renstra 1. Ruang lingkup sistim 

manajemen mutu, 2. 

Proses Bisnis, 3. 

Kebijakan dan sasaran 

mutu, 4. tindakan 

sehubungan dengan 

resiko dan peluang

Pemilik Proses Ka. BBK 1. Personal komputer, 2. 

Pengetahuan tentang ISO 

9001:2015, organisasi bisnis, bisnis 

proses, baseline data untuk 

penentuan sasaran, histori 

ketidaksesuaian

1. komplain pelanggan, 

2. tepat waktu layanan, 

3. komplain dari pihak-

pihak berkepentingan, 

4. ketaatan terhadap 

regulasi

1. Panduan Mutu, 2. 

konteks organisasi, 3. 

Proses Bisnis, 4. Analisa 

Resiko

2 Pemilik Proses 1. Data Kinerja, 2. 

perubahan isu external 

dan internal

Kaji Ulang Manajemen                        

Manajemen akan me review  input 

untuk menentukan kesesuaian, 

kecukupan dan keefektivan sistim 

dan tindakan untuk meningkatkan 

perbaikan yang berkelanjutan

Keputusan dan tindakan 

untuk perbaikan atau 

perubahan

Ka.BBK Ka. BBK 1. Personal komputer, Pengetahuan 

tentang strategy  dan trend data 

kinerja

dilaksanakan 1 kali 

setahun

Kebijakan dan sasaran 

mutu, Hasil Rapat Kaji Ulang 

Manajemen (Pro-WK-06)

3 Pemilik Proses Perencanaan SDM, 

permintaan SDM dan 

kebutuhan pelatihan

Sumber Daya Manusia                

memastikan kecukupan SDM yang 

disediakan dengan memenuhi 

kompetensi untuk mencapai hasil 

yang diinginkan  

SDM yang memenuhi 

kompetensi yang 

diinginkan

Pemilik Proses Ka. Bagian TU Personal komputer, Staf bagian 

kepegawaian,pengetahuan tentang 

pengalaman staf dan kompetensi

Rekruitmen, 

pelaksanaan training 

dan efektivitas training

Dokumen di Sub Bagian 

Kepegawaian

4 Pemilik Proses Komputer software, 

pemeliharaan sistem dan 

hardware

Pemeliharaan Teknologi Informasi                          

Memastikan IT dapat berfungsi 

untuk mendukung operasi

IT berfungsi baik Pemilik Proses Ka. Bidang PJT Personal komputer dan Outsource 

IT services

Jaringan tidak ada 

kendala

Laporan pemeliharaan, 

laporan kondisi jaringan 

(breakdown log)

5 Pemilik Proses Informasi yang 

diperlukan untuk 

melaksanakan pekerjaan, 

dokumen yang 

dipersyaratkan sitim 

mutu, pelanggan atau 

legal

Dokumen & Pengendalian 

Dokumen                                                  

Informasi yang didokumentasikan 

sesuai persyaratan ISO 9001:2015 

dikendalikan untuk memastikan 

penggunaannya  dengan benar. 

Bukti implementasi dipelihara  dan 

disimpan 

ketersediaan dokumen 

untuk referensi, 

Rekaman untuk 

menunjukkan bukti 

implementasi

Pemilik Proses Wakil Ketua  dan Staf 

Mutu

Personal Komputer, tempat 

penyimpanan, pengetahuan 

tentang pelanggan/ peraturan 

regulasi

Ketersediaan informasi 

yang 

didokumentasikan

Prosedur untuk 

pengendalian dokumen 

informasi terdokumentasi 

(Pro-WK-01)

6 Pelanggan Permohonan/order  

pelanggan

Pemasaran                                           

Bagian pemasaran akan meninjau 

order/kontrak dari pelanggan. Order 

yang disetujui harus memenuhi 

keinginan persyaratan pelanggan. 

Bagian Pemasaran harus 

memastikan penyelesaian pekerjaan 

harus seusai dengan kesepakatan. 

Komunikasi dengan pelanggan harus 

cepat dan efektif

Order yang sudah 

dikonfirmasi, perintah 

untuk pelaksanaan 

pekerjaan 

Bagian terkait dengan 

jenis pekerjaan

Ka. Bagian PJT Staff pemasaran dan pengetahuan 

tentang jasa layanan BBK

Ketaatan penyelesaian 

pekerjaan sesuai yang 

disepakati

Prosedur tentang 

penerimaan order (PJT-01 

s/d PJT-08)

7 Bidang layanan jasa 

teknis

Order pelanggan Layanan Jasa                                             

Indikator Kinerja Referensi DokumenNo Sumber-sumber input
Resources (SDM,Infrastruktur, 

organizational knowledge)

PANDUAN MUTU

RENCANA MANAJEMEN PROSES

Pemilik ProsesPenerima OutputOutputProsesInput
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Indikator Kinerja Referensi DokumenNo Sumber-sumber input
Resources (SDM,Infrastruktur, 

organizational knowledge)
Pemilik ProsesPenerima OutputOutputProsesInput

Memastikan order dikerjakan sesuai 

dengan persyaratan/keinginan 

pelanggan, mutu yang 

dipersyaratkan dan sesuai dengan 

waktu yang ditentukan

Produk/jasa sesuai 

dengan persyaratan 

pelanggan dan mutu

Bag. 

Pemasaran/kerjasama, 

pelanggan

Bidang terkait (paskal, 

SRS dan PKAT)

staf layanan jasa teknis, alat-alat 

laboratorium, perbengkelan, 

personal komputer, pengetahuan 

tentang pengujian, serifikasi, 

rekayasa, pelatihan, standard, 

kalibrasi, penelitian keramik

produk/jasa seusai 

dengan persayaratan 

mutu/pelanggan dan 

tepat waktu

Prosedur tentang 

pelaksanaan layanan jasa 

teknis (PJT-01 s/d PJT-08)

8 Bidang layanan jasa 

teknis

Ketidaksesuaian 

produk/jasa

Pengendalian ketidaksesuaian 

produk/jasa

Disposisi untuk 

penanganan 

ketidaksesuaian 

produk/jasa

Bidang layanan jasa 

teknis

Kepala bidang layanan 

jasa teknis

Staff, history claim pelanggan komplain pelanggan 

sehubungan dengan 

mutu produk/jasa

Prosedur untuk 

pengendalian produk/jasa 

yang tidak sesuai (Pro-WK-

02)

Produk/jasa yang tidak sesuai perlu 

dikendalikan untuk mencegah 

penggunaan yang tidak diinginkan

Rekaman 

ketidaksesuaian 

produk/jasa

9 Pemilik Proses Persyaratan proses Monitoring, pengukuran, analisis 

dan evaluasi

Kinerja proses perlu di monitor, 

diukur, dianalisa dan dievaluasi 

untuk menentukan kesesuaian dan 

efektifitas

Data kinerja Pemilik Proses, 

manajemen

pemilik proses Personal komputer, pengetahuan 

tentang trend kinerja sebelumnya

kecepatan pengajuan 

laporan

sasaran mutu, monitoring 

kinerja,kepatuhan terhadap 

persyaratan dan evaluasi

10 Pemilik Proses Data Kinerja Internal Audit

Program internal audit direncanakan 

dan diimplementasikan untuk 

memastikan sistem berjalan efektif 

sesuai dengan persyaratan

Laporan internal audit Pemilik proses, 

manajemen

Manajemen, Wakil 

Ketua, Ketua tim

Auditor yang kompeten, 

pengetahuan tentang trend temuan 

yang sebelumnya untuk 

merencanakan program audit

sesuai dengan audit 

program

Prosedur untuk internal 

audit (Pro-WK-05)

11 Pemilik Proses Data Kinerja Tindakan perbaikan

data kinerja digunakan untuk 

menentukan keperluan untuk 

tindakan perbaikan. Tindakan adalah 

untuk mencegah tidak terjadi lagi 

ketidaksesuaian

Implementasi tindakan 

perbaikan

Pemilik proses, 

manajemen

Manajemen, Wakil 

Ketua, Ketua tim

pengetahuan tentang belajar dari 

tindakan perbaikan sebelumnya

Kecepatan untuk 

implementasi tindakan 

perbaikan

Prosedur untuk tindakan 

perbaikan (Pro-WK-07)

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


