
 

PANDUAN MUTU 
No. Dok : PM - 04 

Edisi : 4 

KONTEKS ORGANISASI 

Revisi : 0 

Tgl. efektif : 01/02/2019 

Halaman : 1 dari 3 

 

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

apabila telah diunduh dan atau dicetak. 

4. Konteks Organisasi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KONDISI PESAING 

PERKEMBANGAN TEKNOLOGI 

SOSIO-KULTUR 

LEGAL/ PEMERINTAH 

EKONOMI/ POLITIK 

•  Jasa Pengujian & Kalibrasi: Pesaing 
umumnya memiliki kantor cabang lebih 
banyak  

• Jasa Sertifikasi: Pesaing swasta lebih 
kompetitif dalam penawaran harga (tidak 
diatur dalam PP) 

• Jasa Pelatihan & Konsultansi: Pesaing swasta 
relatif memiliki tarif yang lebih kompetitif 

• Jasa Rancang Bangun: Pesaing relatif 
memiliki tarif yang lebih kompetitif 

• Inovasi teknologi & produk keramik & kaca 

• Perkembangan teknologi proses  

• Perkembangan teknologi instrument 
pengujian 

• Perkembangan IT 

 

• Tingkat kepercayaan masyarakat industri 
terhadap pelayanan BBK 

• Kesadaran masyarakat terhadap mutu 
produk keramik & kaca 

• SK Menteri Perindustrian No: 40/M- 
IND/PER/6/2006 tentang Organisasi dan 
Tata Kerja BBK  

• Standar Pelayanan : UU No.  25 Thn. 2009 

• Peran Strategis BBK: UU No. 3 Thn. 2014 
tentang Perindustrian 

• Peraturan Penerapan SNI wajib 

• LSPro-BBK: ISO/IEC 17065:2015 dan 
perubahannya 

• LSSM-BBK: ISO/IEC 17021: 2015 dan 
perubahannya 

• LP BBK: Pedoman BSN No 401: 2000 dan 
Pedoman KAN 402:2007 dan 
perubahannya (ISO/IEC 17065:2013) 
 

• Globalisasi 

• Perdagangan bebas 

• Kebijakan tentang program standardisasi 
dan sertifikasi nasional maupun internasional 

• Pertumbuhan industri keramik nasional 

• Daya saing industri keramik nasional 
 

 

• PEMENUHAN TARGET 
KINERJA 

• AKUNTABILITAS SISTEM 
AKUNTANSI PEMERINTAH 

DAN SABMN 

• KINERJA PELAYANAN 
PUBLIK 

 

• KUALITAS PRODUK 

• KETEPATAN WAKTU 

• KEPUASAN 

• PENANGANAN KELUHAN 

• KETERBUKAAN INFORMASI 

• KETEPATAN PEMBAYARAN 

• KESESUAIAN KONTRAK 

• KEBERLANJUTAN 
HUBUNGAN BISNIS 

 

PENGUASAAN TEKNOLOGI 

KEUNGGULAN KOMPETITIF 

MANAJEMEN BBK 

 

SARANA/ PRASARANA 

SDM 

• Teknologi proses produksi keramik, gelas, 
email, semen, dan abrasive 

• Teknologi informasi 

• Pengoperasian peralatan laboratorium 

• Pengoperasian peralatan perbengkelan 

• Pengoperasian peralatan proses produksi 

 

• Lembaga litbang khusus sektor keramik 
• Hasil riset dan Prosiding  
• Majalah ITKG & Jurnal KGI 
• HKI penelitian 
• Lembaga & laboratorium terakreditasi 
• Fasilitas riset & produksi skala pilot 
• SDM kompeten di bidang keramik 

• Komitmen penerapan SMM 

• Kemampuan pelayanan jasa 

• Efektivitas komunikasi internal 

• Sokongan Keuangan (DIPA & PNBP) 

• Kepemimpinan 

 

• Laboratorium Kaca, Tableware, Refraktori, 
Genteng, Kaca, Ubin, Kimia, Saniter, Bahan 
Baku, Abrasif dan Kalibrasi 

• Peralatan Proses Produksi dan Perbengkelan 

• Manajemen dan Sistem Informasi 

• Gedung, Instalasi, Peralatan, dan Kendaraan 
Kantor 

• Lembaga Terakreditasi 

• Pengembangan Kompetensi Internal 

• Kompetensi di bidang keramik konvensional, 
maju, nanoteknologi, gelas, email, semen, 
abrasive, dan paten 

• Kompetensi di bidang manajemen mutu, 
perencanaan, dan keuangan 

• Kompetensi di bidang manajemen 
kelembagaan dan laboratorium 

• Jabatan fungsional peneliti, litkayasa, 
perekayasa, pranata komputer, penguji mutu 
barang, instruktur, penyuluh, amdal, 
arsiparis, pustakawan, kepegawaian, dan 
fungsional umum 

• Kompetensi petugas pelayanan publik 

• Etos kerja & integritas pegawai 

 

PEMERINTAH 

PELANGGAN 

PEMASOK 

• KEPASTIAN KARIR 

• KESEJAHTERAAN 
 

KARYAWAN 

Disesuaikan dengan Renstra 
2015-2019 
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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. 

4.1 BBK menetapkan isu-isu eksternal dan internal yang relevan dengan tujuan dan arah 

strategis dan yang mempengaruhi kemampuannya dalam mencapai hasil yang 

diinginkan. 

 Selain itu, BBK dalam menyusun Renstra juga memperhatikan kebutuhan dan 

harapan pemangku kepentingan. 

 Berdasarkan hasil evaluasi isu eksternal, internal dan memperhatikan kebutuhan serta 

harapan pemangku kepentingan BBK menyusun Renstra 2015-2019. 

  

4.2 Ruang Lingkup Sistem Manajemen Mutu 

Berdasarkan isu eksternal, internal, dan harapan pemangku kepentingan yang dievaluasi 

dalam Renstra, BBK menetapkan ruang lingkup penerapan Sistem Manajemen Mutu 

SNI ISO 9001:2015 adalah kegiatan Pelayanan Jasa Teknis yang meliputi: Litbang, 

Pengujian, Kalibrasi, Sertifikasi Produk, Sertifikasi Sistem Manajemen Mutu, 

Pelatihan, Standardisasi, dan Rancang Bangun – Perekayasaan Industri.  

Khusus untuk jasa pengujian, kalibrasi dan sertifikasi, telah mendapatkan akreditasi dari 

KAN, oleh karena itu pengelolaannya mengikuti standard dan skema yang ditetapkan 

oleh KAN sebagai berikut: 

• Jasa pengujian dan kalibrasi dikelola oleh Laboratorium Pengujian dan 

Laboratorium Kalibrasi BBK dan diatur sesuai standar ISO/IEC 17025:2017 dan 

perubahannya. 

• Jasa Sertifikasi Sistem Manajemen Mutu dikelola oleh LS-BBK berdasarkan 

ISO/IEC 17021:2017 dan perubahannya. 

• Jasa Sertifikasi Produk dikelola oleh LS-BBK berdasarkan ISO/IEC 17065:2017 

dan perubahannya. 

 

4.3 Sistem Manajemen Mutu dan Proses- Prosesnya 

4.3.1 BBK menetapkan, mendokumentasikan, menerapkan, dan memelihara dan terus 

menerus memperbaiki/meningkatkan keefektifan sistem manajemen mutu 

sesuai dengan SNI ISO 9001:2015 Sistem Manajemen Mutu – Persyaratan. 



 

PANDUAN MUTU 
No. Dok : PM - 04 

Edisi : 4 

KONTEKS ORGANISASI 

Revisi : 0 

Tgl. efektif : 01/02/2019 

Halaman : 3 dari 3 

 

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

apabila telah diunduh dan atau dicetak. 

 Balai Besar Keramik menetapkan proses yang diperlukan untuk sistem manajemen 

mutu dan penerapannya yang tercantum pada Rencana Manajemen Proses PM-

Lamp. 04: 

a. Menentukan masukan yang dibutuhkan dan output yang diharapkan dari proses 

ini. 

b. Menentukan urutan dan interaksi proses-proses tersebut. 

c. Menentukan dan menerapkan kriteria dan metode (termasuk pemantauan, 

pengukuran dan indikator kinerja terkait) yang diperlukan untuk memastikan 

operasi dan pengendalian dari proses-proses yang efektif. 

d. Menentukan sumber daya yang dibutuhkan untuk proses ini dan menjamin 

ketersediaan mereka. 

e. Menetapkan tanggung jawab dan wewenang untuk proses ini. 

f. Mengatasi resiko dan peluang yang ditentukan sesuai dengan persyaratan. 

g. Mengevaluasi proses dan mengimplementasikan perubahan yang diperlukan 

untuk memastikan bahwa proses ini mencapai hasil yang diinginkan. 

h. Meningkatkan proses dan sistem manajemen mutu. 

 

4.3.2 BBK memelihara informasi terdokumentasi untuk mendukung operasi dari proses-

proses tersebut, menyimpan informasi terdokumentasi untuk memiliki keyakinan 

bahwa proses yang sedang dilakukan seperti yang direncanakan. Daftar informasi 

terdokumentasi tercantum dalam F-WK-01-08. 

 


