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Manajemen Risiko & Kepatuhan 

M - 042/MRK/SMF/III/2021 

1 7  Maret 2021 

Pengajuan Pedoman Mutu Perseroan 
ISO 9001 : 2015 

A. LATAR BELAKANG 

Dalam perkembangan dan menjalankan misi yang di emban oleh Perseroan 

sebagaimana diamanatkan oleh Pemerintah. Berdasarkan kebutuhan peningkatan 

secara berkelanjutan, Perseroan berkomitmen untuk menerapkan Sistem Manajemen 

Mutu berdasarkan ISO 9001 :2015. Sebagai pelaksanaanya maka dibuatlah Pedoman 

yang dalam impelementasinya di Divisi Keuangan dan Penyelesaian Transaksi (DKPT) 

PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) maka disusun Pedoman Mutu ISO 9 0 0 1 :  

2015.  

B. PEMBAHASAN 

1 .  Penyusunan Pedoman Mutu Perseroan ini bertujuan untuk menetapkan, 

menerapkan, dan memelihara Sistem Manajemen Mutu yang efektif, efisien dan 

terdokumentasi sesuai persyaratan ISO 9001 :2015 dalam memberikan pelayanan 

terhadap pelanggan. 

2. Pedoman ini juga dibuat agar Perseroan dapat menentukan dan mengidentifikasi 

kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan yang relevan dengan 

pelaksanaan sistem manajemen mutu. 

C. USULAN 

Berdasarkan pembahasan di alas Mohon tanda tangan Direksi sebagai pengesahan alas 

Pedoman Mutu ISO 9 0 0 1 :  2015 di PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) 

Demikian hal ini disampaikan, terima kasih. 

R. ISNU PRIHARTONO 

Kepala Divisi Manajemen Risiko dan Kepatuhan 



KEBIJAKAN PERSEROAN NOMOR 012/KEB/PED/SMF/111/2021 

TENTANG 

PEDOMAN MUTU ISO 9001:2015 PT SARANA MULTIGRIYA FINANSIAL (PERSERO) 

DIREKSI PT SARANA MUL TIGRIYA FINANSIAL (PERSERO) 

A. LATAR BELAKANG 

PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) terus tumbuh dan berkembang menjalankan 

misi yang diembannya sebagaimana diamanatkan oleh Pemerintah. Berdasarkan 

kebutuhan peningkatan secara berkelanjutan, Perusahaan berkomitmen untuk 

menerapkan Sistem Manajemen Mutu berdasarkan ISO 9001 :2015. Sebagai 

Pedoman dalam impelementasinya di Divisi Keuangan dan Penyelesaian Transaksi 

(DKPT) PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) maka disusun Pedoman Mutu ISO 

9001 : 2 0 1 5 .  

B. KETENTUAN UMUM 

1 .  pT Sarana Multigriya Finansial (Persero) yang beralamat di Grha SMF, JI. 

Panglima Polim I No . 1 ,  RW.6, Melawai, Kee. Kby. Baru, Kota Jakarta Selatan, 

Daerah Khusus lbukota Jakarta 12160,  untuk selanjutnya disebut Perseroan. 

2. Divisi Keuangan dan Penyelesaian Transaksi adalah divisi yang 

bertanggungjawab memastikan terlaksananya pengelolaan anggaran 

perusahaan, pengelolaan perpajakan, pengelolaan data keuangan dan 

akuntansi sesuai dengan ketentuan dan kebijakan yang berlaku serta 

memastikan terlaksananya penyelesaian transaksi dan monitoring paska 

transkasi serta pengelolaan biaya dalam rangka mendukung operasional dan 

bisnis Perseroan, untuk selanjutnya disebut DKPT. 

3. Audit adalah suatu proses yang sistematik dan independen dengan tujuan untuk 

mencari bukti objektif yang dapat dianalisis kesesuaiannya terhadap suatu audit 

kriteria yang ditentukan. 

4. Dokumen adalah media yang memiliki struktur tertentu dan mengandung 

informasi yang berharga bagi organisasi. 

5. ISO 9001 :2015 adalah standar internasional yang diterbitkan oleh ISO yang 

berisi persyaratan-persyaratan mengenai sistem manajemen mutu. 

6. Kebijakan mutu adalah arahan dan komitmen dari manajemen organisasi dalam 

rangka mencapai mutu. 
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7. Mutu (kualitas, quality) adalah derajat ketercapaian persyaratan dari para 

pemangku kepentingan terhadap hasil/luaran dari suatu organisasi. 

8. Pelanggan adalah pemangku kepentingan utama yang menerima hasil kerja dari 

suatu organisasi. 

9. Peluang adalah terobosan-terobosan yang dapat dilakukan untuk mencegah 

terjadinya risiko. 

10. Penyedia eksternal adalah vendor, pemasok, a tau pihak ketiga yang 

memberikan layanan kepada organisasi. 

1 1 .  Pimpinan puncak (top management) adalah kelompok atau perorangan yang 

merupakan pengendali utama dari organisasi sesuai dengan ruang lingkup 

sistem manajemen mutu. 

12. Risiko adalah suatu kondisi yang berpotensi menyebabkan tujuan tidak tercapai. 

13.  Sasaran mutu ( quality objective) adalah hal-hal penting yang terukur dan 

dianggap representatif sebagai potret kinerja dari sistem manajemen mutu. 

14. Sistem manajemen mutu adalah suatu usaha yang terkoordinasi dan sistematis 

dalam mengelola sumber organisasi untuk mencapai sasaran mutu. 

C. RUANG LINGKUP 

Ruang lingkup Pedoman ini adalah implementasi ISO 9001 :2015 di DKPT. 

D. TUJUAN 

Penyusunan Pedoman Mutu Perseroan ini bertujuan untuk menetapkan, menerapkan, 

dan memelihara Sistem Manajemen Mutu yang efektif, efisien dan terdokumentasi 

sesuai persyaratan ISO 9001 :2015 dalam memberikan pelayanan terhadap 

pelanggan. 

E. DASAR HUKUM 

1 .  Rencana Kerja Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahunan 

2. ISO 9001 : 2015 

F. PERSYARATAN ISO 9001 : 2015 

1 .  Konteks Organisasi 

1 .1 lsu Eksternal dan Internal 

Konteks eksternal dapat datang dari perubahan atau terbitnya peraturan 

perundangan, perkembangan teknologi, persaingan, kondisi pasar/perubahan 

ekonomi, budaya, lingkungan ekonomi dan sosial, baik internasional, nasional, 
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regional, maupun lokal, kompetisi organisasi, peristiwa yang dapat memengaruhi 

citra perusahaan, serta perubahan teknologi. 

Konteks internal dapat datang dari isu terkait nilai-nilai, budaya, pengetahuan, 

kinerja organisasi, strategi untuk mencapai kebijakan/sasaran, sumber daya dan 

pengetahuan (misalnya modal, orang, proses dan teknologi produk atau jasa), 

standar, pedoman dan model yang diadopsi oleh organisasi, sistem informasi, dan 

lain-lain. Dokumen terkait mengacu pada Dokumen Risk Register. 

1.2 Kebutuhan dan Harapan Pemangku Kepentingan 

Perseroan telah menentukan dan mengidentifikasi kebutuhan dan harapan 

pemangku kepentingan yang relevan dengan pelaksanaan sistem manajemen 

mutu. Organisasi mengidentifikasi kebutuhan dan harapan pemangku 

kepentingan, dimana dapat dimutakhirkan seperlunya. Dokumen terkait mengacu 

pada Dokumen Risk Register. 

1.3 Ruang Lingkup 

Ruang lingkup penerapan ISO 9001 :2015 pada DKPT. Pengecualian untuk 

Klausul 7 . 1 .5 .2  Mampu Telusur pengukuran (Kalibrasi) dikarenakan tidak relevan 

dengan DKPT. 

1.4 Sistem Manajemen Mutu dan Prosesnya 

DKPT menetapkan, menerapkan, dan memelihara Sistem Manajemen Mutu dan 

terus menerus melakukan perbaikan keefektifannya sesuai persyaratan ISO 

9001:2015. 

Dalam menerapkan Sistem Manajemen Mutu DKPT telah: 

a. Mengidentifikasi proses yang dibutuhkan dan menerapkan Sistem 

Manajemen Mutu di seluruh bagian yang terkait, terlihat pada bisnis proses. 

b. Menetapkan urutan dan interaksi proses yang dilakukan. 

c. Menetapkan kriteria dan metoda yang digunakan untuk memastikan bahwa 

operasi maupun kendali proses yang dilakukan dapat berjalan secara efektif, 

baik berupa prosedur, instruksi kerja, standard dan dokumen terkait lainnya. 

d. Menyediakan sumber daya yang memadai dan informasi yang dibutuhkan 

untuk mendukung operasi dan pemantauan proses. 

e. Memantau, mengukur dan menganalisis proses-proses tersebut secara 

periodik dan terencana serta terdokumentasi sesuai prosedur yang berlaku. 

f. Menerapkan tindakan yang diperlukan untuk mencapai hasil yang 

direncanakan dan melakukan peningkatan yang terus menerus dari proses 

proses tersebut. 
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Proses bisnis Perusahaan yang menggambarkan peta proses pembiayaan 

rumah ada pada Lampiran 1 Dokumen ini. 

2. Kepemimpinan 

2.1 Kepemimpinan dan Komitmen 

Direksi telah berkomitmen terhadap pengembangan dan penerapan Sistem 

Manajemen Mutu dan secara terus menerus menigkatkan keefektifannya 

dengan: 

a. Bertanggung jawab alas keefektifan sistem manajemen mutu. 

b. Menyampaikan ke seluruh tingkatan perusahaan, menekankan pentingnya 

memenuhi persyaratan pelanggan serta undang-undang dan peraturan. 

c. Menetapkan Kebijakan Mutu. 

d. Memastikan Sasaran Mutu telah ditetapkan. 

e. Menyediakan sumber daya yang diperlukan untuk melaksanakan proses 

proses yang telah direncanakan. 

f. Memastikan implementasi sistem manajemen mutu dengan melibatkan 

seluruh pemangku kepentingan organisasi. 

Manajemen Perseroan memastikan bahwa persyaratan-persyaratan 

pelanggan telah ditetapkan dan dipenuhi dengan tujuan untuk meningkatkan 

kepuasan pelanggan. 

2.2 Kebijakan Mutu 

Kebijakan Mutu yang ditetapkan oleh Perseroan dapat dijamin: 

a. Sesuai dengan sasaran Perseroan 

b. Mencakup komitmen untuk memenuhi persyaratan dan terus menerus 

meningkatkan keefektifan Sistem Manajemen Mutu; 

c. Menyediakan kerangka kerja dalam menetapkan dan meninjau sasaran 

mutu; 

d. Dikomunikasikan dan dipahami dalam perusahaan. 

Secara berkala ditinjau (sesuai periode level dokumen) oleh manajemen untuk 

menjamin relevansi yang berkelanjutan pada kebijakan Perseroan. 

Kebijakan Mutu ISO 9001 : 2015 terdokumentasi secara terpisah pada 

Dokumen Kebijakan Mutu ISO 9 0 0 1 :  2015 DKPT. 

2.3 Wewenang dan Tanggung Jawab 

Tanggung jawab, wewenang, dan hubungan antar bagian dibuat melalui 

Struktur Organisasi Sistem Manajemen Mutu (Struktur organisasi dapat dilihat 
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pada Lampiran 2 Dokumen ini). Detail tanggung jawab dan wewenang yang 

berhubungan dengan karyawan yang terlibat di dalam penerapan, 

pengendalian, dan verifikasi kegiatan operasional yang memengaruhi sistem 

manajemen mutu dapat dilihat pada Distinc Job Profie. 

Direksi menetapkan Tim lmplementasi ISO melalui Surat Keputusan (SK) 

Direksi tentang Tim lmplementasi ISO dimana memiliki wewenang serta 

tanggung jawab untuk tugas sebagai berikut: 

a. Membantu Direksi untuk memastikan proses yang diperlukan dalam 

sistem manajemen mutu telah ditetapkan, diimplementasikan, dan 

didokumentasikan dengan baik dan efektif. 

b. Melaporkan kinerja sistem manajemen mutu dan perbaikan yang 

diperlukan kepada Direksi. 

c. Membantu Direksi untuk melakukan sosialisasi dan memastikan 

peningkatan kesadaran mengenai pentingnya memenuhi kebutuhan 

pelanggan kepada seluruh insan Perseroan. 

d. Memberi input kepada top management untuk penentuan Kebijakan dan 

sasaran ISO. 

e. Membantu Direksi untuk melakukan koordinasi dalam menentukan analisis 

kesenjangan dan peluncuran ISO. 

f. Memberikan usulan kepada Direksi untuk membuat mengembangkan 

strategi perubahan yang jelas. 

g. Membantu Direksi untuk melakukan koordinasi jadwal pertemuan dan 

pelaksanaan tugas Tim ISO, seperti Rapat Pembuatan Protap (kapan dan 

siapa saja yang hadir). 

h. Membantu Direksi untuk melaksanakan rapat koordinasi dengan Direksi 

dalam rangka penyusunan pernyataan kebijakan mutu, sasaran mutu, 

serta pedoman mutu. 

i. Membantu Direksi untuk menyelenggarakan rapat Tinjauan Manajemen, 

rapat koordinasi dengan konsultan, rapat tindakan koreksi dan 

pencegahan alas masalah yang ditemukan. 

j. Membantu Direksi dalam memberikan arahan kepada Tim ISO dalam 

pembuatan dan implementasi system mutu. 

k. Mengembangkan kemampuan individu dan tim sesuai dengan tanggung 

jawabnya dan tanggung jawab baru lainnya sebagai hasil dari perubahan 

yang dilakukan. 

I. Melaporkan kemajuan Tim ISO 9001 masalah-masalah yang timbul 

kepada Direksi. 
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Direksi bertanggung jawab alas penerapan ISO secara keseluruhan dalam 

organisasi. 

3. Perencanaan 

3.1 Risiko dan Peluang 

ISO 9001 :2015 mendefinisikan risiko sebagai dampak dari ketidakpastian pada 

hasil yang diharapkan. Dalam hal ini, organisasi mempertimbangkan risiko dan 

peluang dalam perencanaan sistem manajemennya. 

a. Dampak adalah penyimpangan dari yang diharapkan positif maupun negatif. 

b. Risiko adalah tentang apa yang mungkin terjadi dan apa dampak yang 

mungkin terjadi. 

c. Risiko juga mempertimbangkan seberapa besar kemungkinannya untuk 

terjadi. 

Risk based thinking adalah bagian utama dari pendekatan proses, memastikan 

bahwa risiko dipertimbangkan dari awal sampai akhir proses. ldentifikasi risiko 

dan peluang ini dimutakhirkan seperlunya sesuai dengan kebutuhan 

organisasi. ldentifikasi Risiko dan Peluang mengacu pada Kebijakan 

Manajemen Risiko Perusahaan. 

3.2 Sasaran Mutu 

Manajemen Perseroan menjamin Sasaran Mutu, termasuk yang diperlukan 

untuk memenuhi persyaratan pelanggan, ditetapkan pada fungsi/divisi yang 

relevan di Perseroan Sasaran Mutu tersebut terukur dan konsisten dengan 

Kebijakan Mutu yang telah ditetapkan. Sasaran Mutu diambil dari KPI 

perusahaan level Divisi. 

3.3 Perencanaan Perubahan 

Perubahan terhadap sistem manajemen mutu dilakukan secara terencana 

dengan mempertimbangkan: 

a. Tujuan dan potensi konsekuensi perubahan; 

b. lntegritas sistem manajemen mutu; 

c. Ketersediaan sumber daya; serta 

d. Alokasi atau realokasi tanggung jawab dan wewenang. 

Segala perubahan yang terjadi diinformasikan ke pimpinan perusahaan untuk 

disetujui. Perubahan yang telah disetujui harus disosialisasikan oleh 

departemen terkait melalui memo dan/atau media lainnya. 
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4. Dukungan 

4.1 Sumber Daya 

a. Umum 

Manajemen Perseroan menetapkan dan menyediakan sumber daya yang 

diperlukan untuk: 

1 )  Menerapkan dan memelihara Sistem Manajemen Mutu dan terus 

menerus meningkatkan efektivitasnya. 

2) Meningkatkan kepuasan pelanggan dengan memenuhi persyaratan 

persyaratannya. 

b. Sumber Daya Manusia 

1)  Umum 

Manajemen Perseroan menjamin setiap personel yang melakukan 

pekerjaan berpengaruh terhadap persyaratan layanan, memiliki 

kompetensi sesuai dengan pendidikan, pelatihan, keterampilan dan 

pengalaman yang bersangkutan. 

2) Kompetensi, Training dan Awareness 

Perseroan 

a) Menetapkan kompetensi yang diperlukan bagi personel yang 

melakukan pekerjaan yang memengaruhi kesesuaian terhadap 

persyaratan produk. 

b) Menyediakan program pendidikan/pelatihan atau melakukan 

tindakan lain untuk mencapai kompetensi yang diperlukan. 

c) Melakukan evaluasi/penilaian terhadap keefektifan tindakan yang 

dilakukan. 

d) Menjamin bahwa setiap karyawan peduli terhadap relevansi dan 

pentingnya aktivitas-aktivitas mereka dan sumbangannya dalam 

pencapaian sasaran mutu yang telah ditetapkan dan keefektivan 

implementasi sistem manajemen mutu. 

e) Memelihara informasi terdokumentasi mengenai la tar belakang 

pendidikan, pelatihan, keahlian / keterampilan dan pengalaman 

kerja setiap personel. 
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c. lnfrastruktur 

Fungsi Umum Perseroan menetapkan, menyediakan, dan memelihara 

prasarana yang dibutuhkan untuk mencapai kesesuaian pada persyaratan 

layanan. 

Prasarana meliputi: 

1 )  Bangunan, ruang kerja, sarana penting dan utilitas terkait. 

2) Pera Iatan proses (perangkat lunak dan perangkat keras ). 

3) Perlengkapan pendukung seperti alat transportasi, komunikasi dan 

sistem informasi. 

d. Lingkungan Kerja 

Fungsi Umum PT Perseroan menetapkan dan mengelola lingkungan kerja 

yang dibutuhkan dalam pencapaian kesesuaian persyaratan-persyaratan 

produk, lingkungan kerja meliputi: 

a. Keselamatan dan kesehatan kerja; 

b. Pengelolaan lingkungan hidup; 

c. Keamanan lingkungan; 

d. Kenyamanan lingkungan kerja. 

e. Pengetahuan Organisasi 

Perseroan menentukan pengetahuan yang cukup untuk kesesuaian dari 

layanan. Pengetahuan didokumentasikan, dan dibuat tersedia sejauh yang 

diperlukan. Ketika menangani perubahan kebutuhan dan 

kecenderungannya, organisasi mempertimbangkan pengetahuan saat ini 

dan menentukan bagaimana untuk memperoleh atau mengakses 

pengetahuan tambahan yang dibutuhkan dan perlu dimutakhirkan. 

Pengetahuan organisasi adalah pengetahuan spesifik dari organisasi yang 

biasanya diperoleh dari pengalaman. lnformasi yang digunakan dan dibagi 

untuk mencapai sasaran organisasi. Pengetahuan organisasi bisa 

berdasarkan 

a. Sumber internal (misal kepemilikan intelektual; pengetahuan yang 

diperoleh dari pengalaman, proses pembelajaran dari kegagalan dan 

kesuksesan proyek, perolehan dan berbagi dari pengetahuan dan 

pengalaman yang tidak terdokumentasi; hasil peningkatan proses, 

produk dan jasa); dan 
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b. Sumber eksternal (misal standar, akademisi, konferensi, 

mengumpulkan pengetahuan dengan pelanggan atau penyedia 

eksternal). 

4.2 Komunikasi 

Manajemen Perseroan menjamin bahwa proses komunikasi yang sesuai telah 

ditetapkan di lingkungan perusahaan, yang berperan efektif dalam penerapan 

dan peningkatan Sistem Manajemen Mutu. Komunikasi yang dapat dilakukan 

antara lain melalui: 

a. Internal Memo; 

b. Jejaring Internet (email, messenger, dll); 

c. Rapa! Internal ( sharing session, briefing dsb. ); 

d. Media Sosial. 

Pengendalian komunikasi mengacu pada Pedoman Komunikasi Perusahaan. 

4.3 lnformasi Terdokumentasi 

a. Umum 

Perseroan telah menetapkan sistem dokumentasi mutu sesuai dengan 

struktur sebagai berikut 

1 )  Level I :  Kebijakan Umum; 

2) Level I I :  Pedoman 

3) Level I l l :  Petunjuk Teknis. 

Ketiga tingkatan dokumentasi mutu di alas merupakan satu kesatuan 

dalam struktur dokumentasi yang berkaitan satu sama lain. 

b. Pedoman Mutu (Quality Manual) 

DKPT menetapkan dan memelihara pedoman mutu yang mencakup: 

1 )  Lingkup Si stem Manajemen Mutu termasuk, rincian pengecualian dari 

Sistem Manajemen Mutu ISO 9001 :2015. 

2) Prosedur terdokumentasi yang telah ditetapkan untuk Sistem 

Manajemen Mutu, atau rujukan terhadap prosedur tersebut. 

3) Uraian dari interaksi antar proses-proses pada Sistem Manajemen 

Mutu. 

c. Pengendalian lnformasi Terdokumentasi 

Seluruh dokumen Sistem Manajemen Mutu yang telah ditetapkan dan 

diterapkan oleh Perseroan dikendalikan. Untuk mengendalikan dokumen 
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terdapat daftar induk dokumen dan identifikasi dokumen dengan maksud 

untuk: 

1 )  Menyetujui kecukupan dokumen sebelum diterbitkan. 

2) Meninjau dan memperbarui seperlunya dan untuk menyetujui ulang 

dokumen. 

3) Memastikan bahwa perubahan dan status revisi terbaru dari dokumen 

teridentifikasi. 

4) Memastikan dokumen (relevan) yang berlaku terdapat di tempat 

pemakaian. 

5) Memastikan dokumen dapat dibaca dan mudah dikenali 

(teridentifikasi ). 

6) Memastikan dokumen yang berasal dari luar diidentifikasikan dan 

dikendalikan distribusinya. 

7) Mencegah pemakaian dokumen kadaluarsa yang tidak disengaja dan 

memberikan identifikasi yang sesuai pada dokumen tersebut. 

lnformasi terdokumentasi yang dimaksud adalah dokumen dalam bentuk 

soft copy dan hard copy. Prosedur Pengendalian lnformasi terdokumentasi 

ditetapkan untuk memberikan bukti kesesuaian terhadap persyaratan dan 

beroperasinya secara efektif Sistem Manajemen Mutu. 

Prosedur yang terdokumentasi untuk menentukan pengendalian yang 

diperlukan untuk: 

1 )  ldentifikasi 

2) Penyimpanan 

3) Perlindungan 

4) Pengambilan 

5) Pemusnahan informasi terdokumentasi 

Prosedur Pengendalian dokumen mengacu pada Prosedur Penyusunan 

dan Pembentukan Kebijakan Perusahaan. 

5. Operasi 

5.1 Perencanaan Realisasi Layanan 

DKPT merencanakan dan mengembangkan proses-proses yang diperlukan 

untuk realisasi layanan. Dalam merencanakan realisasi layanan DKPT 

menetapkan: 

a. Sasaran dan persyaratan mutu bagi layanan. 
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b. Kebutuhan untuk menetapkan proses dan dokumen dan penyediaan 

sumber daya yang spesifik bagi layanan. 

c. Kegiatan verifikasi, validasi, pemantauan, pengukuran, inspeksi dan uji 

yang spesifik bagi layanan serta kriteria diterimanya layanan. 

d. lnformasi terdokumentasi yang diperlukan untuk memberikan bukti bahwa 

proses realisasi dan layanan yang diberikan memenuhi persyaratan. 

5.2 Proses Berkaitan dengan Pelanggan 

a. Penetapan Persyaratan yang berkaitan dengan layanan 

DKPT menetapkan : 

1 )  Persyaratan yang ditentukan oleh pelanggan, termasuk persyaratan 

untuk penyerahan dan kegiatan pasca penyerahan. 

2) Persyaratan yang tidak dinyatakan oleh pelanggan tetapi perlu untuk 

pemakaian yang ditentukan atau yang dimaksudkan. 

3) Persyaratan perundangan dan peraturan yang sesuai dengan jasa 

layanan. 

4) Persyaratan tambahan apabila diperlukan. 

b. Tinjauan Persyaratan berkaitan dengan layanan 

DKPT menetapkan telah meninjau persyaratan berkaitan dengan layanan 

sebelum realisasi pemberian layanan kepada pelanggan dilakukan dan 

memastikan bahwa: 

1 )  Persyaratan layanan telah ditentukan. 

2) Perusahaan memiliki kemampuan untuk memenuhi persyaratan yang 

ditentukan. 

lnformasi terdokumentasi hasil tinjauan dan tindakan yang timbul dari 

tinjauan didokumentasikan. 

Bila pelanggan tidak menyediakan penyataan tertulis tentang persyaratan, 

persyaratan pelanggan harus ditegaskan oleh DKPT. 

Bila persyaratan layanan diubah, DKPT telah memastikan bahwa 

dokumen yang relevan diubah dan memastikan personil yang relevan 

memahami persyaratan yang berubah tersebut. 

c. Komunikasi Pelanggan 

DKPT menetapkan dan menerapkan pengaturan yang efektif untuk 

komunikasi dengan pelangan berkaitan dengan: 

1 )  Informasi layanan. 
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2) Pertanyaan, penanganan kontrak atau pesanan termasuk perubahan. 

3) Umpan balik pelanggan termasuk keluhan pelanggan. 

5.3 Desain dan Pengembangan 

DKPT bersama fungsi terkait ikut menentukan, menerapkan dan memelihara 

proses desain dan pengembangan yang tepat untuk memastikan penyediaan 

berikutnya atas layanan. 

5.4 Pengendalian Penyedia Eksternal 

a. Proses Pengadaan 

Fungsi Pengadaan memastikan bahwa produk dan/atau jasa yang dibeli 

sesuai dengan persyaratan pembelian yang diatur dalam prosedur 

pembelian barang dan jasa. Jenis dan jangkauan pengendalian pada 

penyedia eksternal melalui prosedur yang berlaku, yaitu dimulai dari 

seleksi hingga evaluasi. 

Fungsi Pengadaan mengevaluasi dan memilih penyedia eksternal 

berdasarkan kemampuannya menyediakan produk dan/atau jasa sesuai 

dengan persyaratan yang ditentukan oleh Perseroan. 

b. lnformasi Pengadaan 

lnformasi pembelian dan pengadaan menguraikan tentang produk/jasa 

yang dibeli/diadakan, termasuk: 

1 )  Persyaratan persetujuan produk, prosedur, proses, dan peralatan. 

2) Persyaratan kualifikasi personil. 

3) Persyaratan Sistem Manajemen Mutu. 

4) Persyaratan pembelian yang sudah lengkap akan dikomunikasikan 

kepada penyedia eksternal sesuai dengan Prosedur Pembelian 

Barang dan Jasa. 

c. Verifikasi dan Seleksi Barang dan/atau Jasa 

Fungsi Pengadaan menetapkan dan menerapkan inspeksi atau aktivitas 

aktivitas lain untuk memastikan barang/jasa yang dibeli memenuhi 

persyaratan yang ditentukan. 

Kalau diperlukan Fungsi Pengadaan akan melakukan verifikasi produk 

yang dibeli di tempat penyedia eksternal. 

PEDOMAN MUTU PT SARANA MULTIGRIYA FINANSIAL (Persero) [ I ]  



d. Evaluasi Barang dan/atau Jasa Penyedia Eksternal 

Evaluasi dilakukan secara berkala sesuai dengan kebutuhan pengadaan 

dengan melihat kesesuaian sebagai berikut: 

1 )  Kesesuaian rencana keadatangan barang/jasa; 

2) Kesesuaian jumlah barang/jasa yang diminta; 

3) Kesesuaian harga. 

Kegiatan evaluasi barang dan/atau jasa didokumentasikan sebagai bukti 

penyedia eksternal memenuhi kebutuhan Perseroan berdasarkan 

kesepakatan. 

5.5 Penyediaan Layanan 

DKPT menerapkan penyediaan layanan dalam keadaan terkendali. Kondisi 

terkendali mencakup hal-hal berikut: 

1 )  Tersedianya informasi terdokumentasi yang mendefinisikan (a) 

karakteristik layanan dan hasil yang ingin dicapai; 

2) Ketersediaan dan penggunaan alas pemantauan yang sesuai dan 

pengukuran sumber daya; 

3) Penerapan alas aktivitas pemantauan dan pengukuran pada tahap yang 

sesuai untuk memverifikasi bahwa kriteria untuk pengendalian proses atau 

keluaran, dan kriteria penerimaan untuk layanan telah terpenuhi; 

4) Penggunaan infrastruktur dan lingkungan yang sesuai untuk operasional 

proses yang ada; 

5) Penunjukan orang yang kompeten, termasuk kualifikasi yang dibutuhkan; 

6) Validasi dan validasi ulang secara periodik, alas kemampuan untuk 

mencapai hasil yang direncanakan dari proses dan penyediaan layanan, 

dimana keluaran yang dihasilkan tidak dapat diverifikasi oleh pemantauan 

atau pengukuran; 

7) Penerapan tindakan untuk mencegah kesalahan manusia; serta 

8) Penerapan aktivitas pelepasan, penyerahan, dan pascapenyerahan. 

5.6 ldentifikasi dan Kemampuan Telusur 

DKPT menggunakan cara-cara yang sesuai untuk mengidentifikasi keluaran 

bila diperlukan untuk memastikan kesesuaian layanan. Dilakukan identifikasi 

status keluaran sehubungan dengan persyaratan pemantauan dan 

pengukuran seluruh penyediaan layanan. Ada identifikasi yang unik dari 

keluaran ketika penelusuran dipersyaratkan, dan menyimpan informasi 

terdokumentasi yang diperlukan agar dapat ditelusuri. 
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5.7 Kepemilikan Pelanggan 

DKPT menerima barang milik pelanggan atau penyedia eksternal kemudian 

menetapkan, mengendalikan dan merekam kepemilikan pelanggan meliputi 

kegiatan menandai, verifikasi, melindungi dan menjaga kepemilikan pelanggan 

atau penyedia eksternal. Serta akan menetapkan pelaporan jika kepemilikan 

manapun dari pelanggan hilang, rusak atau ditemukan tak layak pakai. 

5.8 Perawatan Keluaran Penyediaan Layanan 

DKPT melindungi keluaran selama proses penyediaan layanan, sejauh 

diperlukan untuk mempertahankan kesesuaian dengan persyaratan. 

5.9 Pelepasan Layanan 

Direksi selalu memastikan bahwa persyaratan pelanggan telah dipenuhi dalam 

setiap realisasi layanan dengan tujuan untuk meningkatkan kepuasan 

pelanggan, yaitu dengan : 

a. Memerhatikan dan memantau kegiatan realisasi layanan secara periodik 

terhadap pemenuhan kesesuaian kontrak dan spesifikasi teknis dari 

pemberi kerja serta peraturan dan perundangan yang berlaku; serta 

b. Selalu memantau informasi yang berkaitan dengan persepsi pelanggan 

dengan menggunakan metode dan kriteria yang telah ditetapkan. 

5.10 Pengendalian Ketidaksesuaian 

DKPT memastikan bahwa layanan yang tidak sesuai pada persyaratan layanan 

diidentifikasi dan dikendalikan untuk mencegah penggunaan yang tidak 

disengaja/ketidaksesuaian. Prosedur terdokumentasi telah ditetapkan untuk 

menentukan pengendalian dan tanggung jawab dan wewenang terkait dengan 

layanan tidak sesuai. 

DKPT menangani layanan yang tidak sesuai dengan satu atau lebih cara 

berikut: 

a. Dengan melakukan tindakan untuk menghilangkan ketidaksesuaian yang 

ditemukan. 

b. Dengan mengijinkan pemakaian, pelepasan atau penerimaan melalui 

konsensi oleh pihak berwenang yang relevan, dan bila mungkin oleh 

pelanggan. 

c. Dengan melakukan tindakan mencegah pengunaan atau penerapan awal 

yang dimaksudkan. 
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d. Dengan mengambil tindakan yang sesuai terhadap dampak, atau dampak 

potensial, dari ketidaksesuaian bila ditemukan setelah pengiriman atau 

telah mulai digunakan. 

Prinsip-prinsip pengendalian ketidaksesuaian adalah sebagai berikut: 

a. Setiap ketidaksesuaian harus langsung ditangani secara cepat agar 

dampaknya tidak meluas; 

b. Setelah penanganan cepat dilakukan, harus dilakukan analisis untuk 

mengetahui penyebabnya (root cause analysis); 

c. Tindakan perbaikan harus ditentukan dan dilakukan agar ketidaksesuaian 

tidak berulang; 

d. Keefektifan terhadap tindakan perbaikan harus dipantau; 

e. Jika diperlukan, perbaikan secara sistem dapat dilakukan agar potensi 

ketidaksesuaian lain yang sejenis/relevan dapat dicegah 

Bila layanan tidak sesuai dikoreksi, dilakukan verfikasi ulang untuk 

menunjukkan kesesuaian pada persyaratan. 

lnformasi terdokumentasi sifat ketidaksesuaian dan tindakan lanjutan, 

termasuk konsesi yang diperoleh selalu didokumentasikan oleh organisasi 

6. Pengukuran, Analisis dan Improvement 

6.1 Pemantauan, Pengukuran, Analisis, dan Evaluasi Kinerja 

Setiap bagian DKPT merencanakan dan menerapkan proses pemantauan, 

pengukuran, analisis dan improvement yang diperlukan untuk: 

1 )  Menunjukkan kesesuaian terhadap persyaratan layanan. 

2) Menjamin kesesuaian Sistem Manajemen Mutu. 

3) Terus menerus memperbaiki keefektifan Sistem Manajemen Mutu. 

Untuk mencegah dan memonitor tingkat ketidaksesuaian layanan yang 

disediakan, maka laporan-laporan dan informasi lainnya dianalisis dengan 

teknik statistik yang disajikan secara unit deskriptif untuk diketahui semua pihak 

terkait dan sebagai bahan tinjauan manajemen. 

a. Pemantauan dan Pengukuran Proses 

DKPT menetapkan dan menerapkan metode yang sesuai untuk 

pemantauan dan pengukuran proses Sistem Manajemen Mutu. Metode 

metode ini menunjukkan kemampuan proses untuk mencapai hasil yang 

telah direncanakan. Bila hasil yang direncanakan tidak tercapai maka perlu 

dilakukan tindakan koreksi dan korektif, sesuai kebutuhan. 
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b. Pemantauan dan Pengukuran Layanan 

DKPT melakukan pemantauan dan pengukuran terhadap karakteristik 

layanan untuk melakukan verifikasi pemenuhan persyaratan layanan. 

Verifikasi persyaratan layanan dilakukan pada tahapan-tahapan yang 

sesuai dengan realisasi layanan sesuai dengan pengaturan yang sudah 

direncanakan bukti kesesuaian dengan kriteria keberterimaan layanan 

didokumentasikan. lnformasi terdokumentasi telah menunjukkan orang 

yang berwenang memberikan layanan untuk pelanggan. 

Pemberian layanan dilakukan setelah semua pengaturan yang sudah 

direncanakan telah disediakan secara memuaskan, kecuali kalau disetujui 

oleh otoritas yang relevan, dan bila disetujui oleh pelanggan. 

c. Proses Pengukuran Kepuasan Pelanggan 

Sebagai salah satu pengukuran kinerja Sistem Manajemen Mutu, DKPT 

memantau informasi yang berkaitan dengan persepsi pelanggan terhadap 

pemenuhan persyaratan pelanggan (Customer Satisfaction). 

d. Analisis Data 

DKPT menentukan, mengumpulkan dan menganalisis data untuk 

menunjukkan kesesuaian dan efektivitas Sistem Manajemen Mutu dan 

untuk menilai dimana peningkatan berkelanjutan Sistem Manjaemen Mutu 

dapat dilakukan terhadap perencanaan, objektif atau tujuan-tujuan yang 

telah ditentukan serta menevaluasi kemungkinan peluang untuk 

melaksanakan penyempurnaan Sistem Manajemen Mutu secara 

berkelanjutan. Data tersebut diperoleh hasil inspeksi dan pengukuran dan 

dari sumber lain yang relevan. 

Analisis data harus menyediakan informasi yang berkaitan dengan: 

1 )  Kepuasan Pelanggan; 

2) Kesesuaian pada persyaratan layanan; 

3) Karakteristik dan kecenderungan proses dan layanan termasuk 

peluang untuk tindakan pencegahan; 

4) Penyedia Eksternal; atau 

5) Hal-hal yang berhubungan dengan sistem manajemen mutu. 

e. Evaluasi Kinerja 

Setiap hasil pemantauan, pengukuran, dan analisis yang telah 

didokumentasikan akan dievaluasi oleh Kepala Bagian/Divisi/Direksi 
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dengan tujuan meminimalisir dan menghilangkan hal-hal yang dapat 

mengganggu tercapaianya tujuan perusahaan. Mekanisme evaluasi dapat 

dilakukan dalam kegiatan rutin organisasi seperti rapat, maupun kegiatan 

tinjauan manajemen. 

6.2 Audit Internal 

Untuk menentukan bahwa Sistem Manajemen Mutu: 

1 )  Memenuhi pengaturan yang direncanakan pada persyaratan ISO 

9001 :2015 dan persyaratan Sistem Manajemen Mutu yang ditetapkan oleh 

DKPT, dan 

2) Diterapkan dan didokumentasikan secara efektif. 

Dalam Audit Internal yang dilaksanakan oleh Perseroan melalui 

perencanaan yang sesuai persyaratan, dengan beberapa ketentuan 

sebagai berikut: 

1 )  Audit Internal dilaksanakan secara periodik sebanyak 1 (satu) kali dalam 

setahun. 

2) Audit dilakukan oleh petugas/tim yang ditunjuk oleh Direksi Perseroan. 

Petugas audit tidak teribat langsung dalam aktivitas yang diaudit, dimana 

memastikan objektivitas dan ketidakberpihakan dari proses audit. 

3) Temuan audit sistem manajemen mutu harus diklasifikasikan sebagai 

arahan dalam penentuan prioritas tindak lanjut. Klasifikasi temuan audit 

adalah sebagai berikut: 

a) Klasifikasi temuan major (kritikal) jika kondisi di bawah ini terpenuhi: 

• Sama sekali tidak ditemukan bukti bahwa suatu proses dilakukan 

• Ditemukan bukti suatu proses telah dilakukan secara tidak 

lengkap/tidak benar/tidak konsisten, dan terbukti telah 

menimbulkan konsekuensi langsung terhadap pencapaian tujuan 

organisasi. 

b) Klasifikasi temuan minor (kecil) jika kondisi di bawah ini terpenuhi: 

Ditemukan bukti suatu proses telah dilakukan secara tidak 

lengkap/tidak benar/tidak konsisten, tetapi dampaknya dapat diisolasi. 

c) Observasi (saran perbaikan) jika kondisi di bawah ini terpenuhi: 

Ditemukan bukti suatu proses telah dilakukan secara tidak 

lengkap/tidak benar/tidak konsisten, tetapi tidak berdampak. 

4) Audit internal dilakukan berdasarkan prosedur yang telah ditetapkan oleh 

Perseroan dan dilaksanakan oleh auditor/petugas yang telah terlatih dan 

berpengalaman dalam bidangnya. 
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5) Hasil audit dicatat dan direkam berdasarkan prosedur dokumentasi 

Perseroan, dan didiskusikan dengan staf audit untuk dilaksanakan 

tindakan koreksi/perbaikan. 

6) Tindakan koreksi/perbaikan yang diambil, dimonitor oleh tim auditor. Lead 

Auditor melaporkan pelaksanaan hasil audit kepada Direksi sebagai bahan 

masukan untuk tinjauan manajemen dan peningkatan berkelanjutan. 

6.3 Tinjauan Manajemen 

a. Umum 

Manajemen dengan tanggung jawab eksekutif akan meninjau Sistem 

Manajemen Mutu yang diberlakukan termasuk kinerjanya. Tujuan tinjauan 

manajemen ini adalah untuk menjamin kelangsungan dan keefektifan 

Sistem Manajemen Mutu yang diberlakukan dalam memenuhi persyaratan 

ISO 9001:2015, persyaratan pelanggan, kebijakan mutu dan tujuan DKPT 

Tinjauan Manajemen dilaksanakan minimal 1 kali dalam setahun, untuk 

mengetahui kesesuaian Sistem Manajemen Mutu. Tinjauan ini meliputi 

penilaian terhadap peluang-peluang perubahan atau penyempurnaan 

Sistem Manajemen Mutu termasuk kemungkinan perubahan Kebijakan 

dan Sasaran Mutu. 

b. Input (Masukan) Tinjauan Manajemen 

Masukan-masukan terhadap tinjauan manajemen meliputi informasi 

informasi mengenai: 

1 )  Status tindakan dari tinjauan manajemen sebelumnya; 

2) Perubahan isu internal dan eksternal yang relevan; 

3) lnformasi kinerja dan efektivitas sistem manajemen mutu, termasuk 

kecenderungan dalam: 

a) kepuasan pelanggan; 

b) pencapaian sasaran mutu; 

c) kinerja proses dan kesesuaian produk dan jasa; 

d) ketidaksesuaian dan tindakan korektif; 

e) hasil pemantauan dan pengukuran; 

f) hasil audit; serta 

g) kinerja penyedia eksternal; 

4) Kecukupan sumber daya; 

5) Efektivitas penanganan risiko dan peluang; serta 

6) Peluang peningkatan. 
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c. Output (Keluaran) Tinjauan Manajemen 

Keluaran/ hasil tinjauan manajemen meliputi setiap keputusan dan 

tindakan yang berkaitan dengan: 

1 )  Peluang perbaikan; 

2) Keperluan perubahan terhadap manajemen mutu; serta 

3) Kebutuhan sumber daya. 

7. Peningkatan 

7.1 Umum 

DKPT menentukan dan memilih peluang untuk peningkatan dan penerapan 

tindakan yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan pelanggan dan 

meningkatkan kepuasan pelanggan yang mencakup hal berikut: 

a. Meningkatkan layanan untuk memenuhi persyaratan dan juga menangani 

kebutuhan dan harapan yang akan datang; 

b. Memperbaiki, mencegah, dan mengurangi dampak yang tidak diinginkan; 

c. Meningkatkan kinerja dan efektivitas sistem manajemen mutu. 

7.2 Tindakan Koreksi (Corrective Action) 

Tindakan koreksi dimulai dengan mendeteksi masalah yang berkaitan dengan 

mutu, dan mencakup pengambilan langkah untuk menghilangkan atau 

memperkecil berulangnya masalah. Tindakan koreksi juga memperkirakan 

perbaikan, re-work, penarikan atau pemusnahan barang dan revisi sistem 

mutu. 

Keluhan pelanggan, baik lisan maupun tertulis dengan menggunakan formulir 

keluhan pelanggan, segera ditindaklanjuti dan dikoordinasikan dengan pihak 

pihak terkait. Keluhan pelnggan dapat dicatat dan didokumentasikan sebagai 

salah satu materi tinjauan manajemen. 

Tindakan koreksi terhadap hasil audit dan tinjauan manajemen dilakukan oleh 

bagian terkait. Hasil tindakan koreksi direkam dan dipantau, kemudian 

dianalisis dan pelaksanaannya melibatkan berbagai fungsi. Untuk pekerjaan 

yang sedang berlangsung, tindakan koreksi harus dilaksanakan sesegera 

mungkin untuk membatasi biaya perbaikan, kerja ulang (re-work), dan 

pemusnahan. Tindakan koreksi yang sifatnya darurat dalam beberapa kasus 

menyangkut penyerahan produk menjadi tanggung jawab dan wewenang 

Direksi. Prosedur Tindakan Perbaikan ditetapkan untuk menetapkan 

persyaratan bagi: 

a. Peninjauan ketidaksesuaian (termasuk keluhan pelanggan). 
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b. Penetapan penyebab ketidaksesuaian. 

c. Penilaian kebutuhan tindakan untuk memastikan bahwa ketidaksesuaian 

tidak terulang lagi. 

d. Penetapan dan penerapan tindakan yang diperlukan. 

e. lnformasi terdokumentasi hasil tindakan yang dilakukan. 

f. Peninjauan keefektifan tindakan korektif yang dilakukan. 

7.3 Peningkatan Berkelanjutan (Continual Improvement) 

Manajemen Perseroan secara terus menerus memperbaiki keefektifan Sistem 

Manajemen Mutu melalui penggunaan kebijakan mutu, sasaran mutu, hasil 

audit, analisis data, tindakan korektif dan pencegahan dan tinjauan manajemen 

mutu kearah yang lebih baik 

G. PENUTUP 

Pedoman ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan dalam hal terjadi 

kekeliruan dalam Pedoman ini, maka akan dilakukan penyesuaian dan/atau 

perubahan pada bagian kekeliruan tersebut sebagaimana mestinya. 

Jakarta, Maret 2021 

PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) 

Ananta Wiyogo 
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