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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. 

5.    Kepemimpinan  

5.1 Kepemimpinan dan Komitmen  

5.1.1 Umum 

Kepala BBK mempunyai komitmen terhadap pengembangan dan penerapan Sistem 

Manajemen Mutu serta terus – menerus meningkatkan keefektifannya dengan cara :  

a. Mengkomunikasikan kepada seluruh pegawai tentang pentingnya memenuhi 

persyaratan pelanggan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku sesuai 

dengan Matriks Komunikasi PM-Lamp. 05. 

b. Menetapkan kebijakan mutu yang sesuai tujuan organisasi, dan ditinjau 

kesesuaiannya  terhadap perkembangan organisasi. 

c. Menetapkan sasaran mutu sesuai dengan Perjakin yang ditetapkan oleh Kepala 

Badan Penelitian dan Pengembangan Industri dan dijabarkan ke dalam Perjakin tiap 

bidang/ bagian. 

d. Melakukan Kaji Ulang Manajemen minimal 1 (satu) kali setahun. 

e. Menyediakan sumber daya yang memadai untuk melaksanakan kegiatan pelayanan 

jasa teknis. 

f. Mengarahkan SDM untuk berkontribusi pada keefektifan sistem manajemen mutu. 

 

5.1.2.  Pelanggan 

Kepala BBK menjamin bahwa persyaratan dari pelanggan dipenuhi dengan tujuan 

untuk mencapai kepuasan dan harapan pelanggan sesuai Standar Layanan Publik (PJT-

01 sampai dengan PJT-08). 

 

5.2.    Kebijakan 

5.2.1 Mengembangkan Kebijakan Mutu 

Kepala BBK menetapkan dan memastikan bahwa kebijakan mutu BBK sesuai dengan 

tujuan organisasi, mencakup komitmen untuk memenuhi persyaratan yang ditetapkan 

dan terus menerus memperbaiki keefektifannya. Kebijakan Mutu ini tercantum dalam 

PM-03. 
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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. 

5.2.2 Komunikasi Kebijakan Mutu 

Kebijakan tersebut dikomunikasikan kepada seluruh pegawai BBK dan ditinjau secara 

berkala agar selalu sesuai. Komunikasi dilakukan sesuai dengan Matriks Komunikasi 

yang tercantum dalam PM-Lamp. 05.    

 

5.3    Peran Organisasi, Tanggung jawab dan Wewenang  

Kepala BBK menetapkan tugas, tanggung jawab dan wewenang serta hubungan 

kerja dari personel dalam mengelola, melaksanakan dan memverifikasi 

pekerjaan, termasuk hak dan kewajiban masing-masing, sesuai dengan struktur 

organisasi yang ada. Kepala BBK memastikan bahwa tugas dan tanggungjawab 

tersebut dikomunikasikan dan dipahami oleh semua personel. Struktur 

organisasi BBK disajikan pada PM-Lamp. 01 serta uraian tugas dan wewenang dapat 

dilihat pada dokumen “Uraian Tugas Pegawai“ pada PM Lamp. 2. 

 

5.3.1   Wakil Ketua 

Kepala BBK menunjuk salah satu personelnya sebagai Wakil Ketua yang memiliki 

tugas dan tanggung jawab, meliputi: 

a. Memastikan bahwa proses yang dibutuhkan untuk sistem manajemen mutu 

ditetapkan, diterapkan dan dipelihara. 

b. Memastikan bahwa proses yang memberikan output yang diinginkan. 

c. Melaporkan kinerja sistem manajemen mutu dan peluang untuk perbaikan, 

khususnya untuk manajemen puncak. 

d. Memastikan promosi fokus pelanggan di seluruh organisasi. 

e. Memastikan bahwa integritas sistem manajemen mutu dipelihara ketika 

perubahan pada sistem manajemen mutu direncanakan dan diimplementasikan. 


