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ABSTRAK 

Kualitas peraturan yang diterbitkan oleh instansi pemerintah perlu ditingkatkan dan disederhanakan untuk mendorong 

terwujudnya Nawa Cita yakni agar Indonesia dapat menjadi bangsa yang mandiri secara ekonomi dan berdaya saing. 

Hal ini disampaikan oleh presiden Joko Widodo melalu paket kebijakan ekonomi yang telah diterbitkannya. BAPETEN 

sebagai instansi pemerintah perlu mengambil peran dalam momentum ini dengan meningkatkan kualitas produk 

hukumnya yaitu Peraturan Kepala BAPETEN (Perka BAPETEN). Salah satu cara meningkatkan kualitas peraturan 

adalah dengan menerapkan sistem manajemen mutu ISO 9001:2015 dalam proses pembuatan peraturan tersebut. 

Dengan menerapkan ISO 9001:2015 dalam proses pembuatan peraturan, diharapkan peraturan yang dihasilkan oleh 

BAPETEN khususnya peraturan Kepala benar-benar berkualitas. 

 

Kata kunci: Kualitas, Peraturan, ISO 9001:2015, Perka BAPETEN         

 

ABSTRACT 

The quality of regulations issued by government institutions needs to be improved and simplified to encourage the 

realization of Nawa Cita, so that Indonesia can become an independent nation economically and competitively. This 

was conveyed by President Joko Widodo through a package of economic policies that have been published. BAPETEN 

as a government institutions needs to take a role in this momentum by improving the quality of BAPETEN Chairmen 

Regulation (BCR). One way to improve the quality of regulations is to apply the quality management system ISO 

9001:2015  in the process of making the regulation. By implementing ISO 9001: 2015 in the regulation making process, 

it is expected that the regulations issued by BAPETEN in particular the BAPETEN Chairman regulations are truly 

qualified. 
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I. PENDAHULUAN 

Undang-Undang No.10 tahun 1997 tentang 

Ketenaganukliran mengamanatkan BAPETEN 

melakukan pengawasan melalui pembuatan peraturan, 

perizinan, dan inspeksi [1].  Salah satu dari ketiga pilar 

pengawasan tersebut yakni peraturan merupakan salah 

satu isu yang saat ini sedang hangat menjadi 

perbincangan saat presiden Joko Widodo gencar 

mendorong instansi pemerintah untuk memperbaiki dan 

menyederhanakan peraturan yang ada sebagai langkah 

untuk memudahkan pelaku bisnis dalam menjalankan 

bisnisnya (Ease of Doing Business) sebagai bentuk 

komitmen dalam mewujudkan Nawa Cita yakni agar 

Indonesia dapat menjadi bangsa yang mandiri secara 

ekonomi dan berdaya saing [2]. 

Keinginan tersebut tidak lepas dari hasil 

penilaian Bank Dunia (World Bank) terhadap kualitas 

regulasi Indonesia. Berdasarkan The Worldwide 

Governance Indicator 2016, kualitas peraturan 

Indonesia menduduki peringkat  111 dari 214 negara. 

Dikawasan Asia Tenggara, Indonesia masih berada 

dibawah Singapura, Brunei, Malaysia, Thailand dan 

Filipina. Indonesia hanya lebih baik dari Vietnam dan 

Myanmar [3].  

Kondisi ini jelas menggambarkan rendahnya 

kualitas peraturan Indonesia sehingga perlu dilakukan 

langkah yang tepat dalam meningkatkan kualitasnya. 

Untuk meningkatkan kualitas peraturan dapat dimulai 

dari memperbaiki proses pembentukannya.   

Dalam membentuk Peraturan Perundang-

undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik 

yang meliputi a. kejelasan tujuan; b. kelembagaan atau 

pejabat pembentuk yang tepat; c. kesesuaian antara 

jenis, hierarki, dan materi muatan; d. dapat 

dilaksanakan; e. kedayagunaan dan kehasilgunaan; f. 

kejelasan rumusan; dan g. keterbukaan. [4] 

 Banyak cara yang bisa dilakukan untuk 

mewujudkan peraturan yang berkualitas, salah satunya 

adalah dengan menerapkan sistem manajemen mutu 

(SMM) dalam proses pembuatan peraturan tersebut. 

SMM merupakan sekumpulan prosedur terdokumentasi 

dan praktek-praktek standar untuk manajemen sistem 

yang bertujuan menjamin kesesuaian dari suatu proses 

dan produk (barang atau jasa) terhadap kebutuhan 

persyaratan tertentu yang ditentukan oleh pelanggan dan 

organisasi [5]. 

SMM yang paling banyak digunakan di dunia 

adalah ISO 9001 dengan revisi terkini tahun 2015. ISO 
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9001 merupakan standar internasional yang paling 

banyak diadopsi oleh organisasi-organisasi di seluruh 

dunia sebagai acuan dalam mengembangkan sistem 

manajemen mutu. Hingga saat ini, lebih dari satu juta 

organisasi tersebar di 170 negara di dunia telah 

tersertifikasi ISO 9001 [6]. Hal ini dapat dipahami 

mengingat bahwa seluruh persyaratan ISO 9001 bersifat 

umum dan dimaksudkan untuk dapat diterapkan pada 

semua organisasi, terlepas dari jenis atau ukuran produk 

dan jasa yang disediakan.  

Selain itu, Standar Internasional ini dapat 

mengarahkan organisasi untuk memiliki sistem 

manajemen mutu yang secara konsisten menyediakan 

produk dan layanan yang memenuhi persyaratan 

pelanggan dan persyaratan hukum dan peraturan yang 

berlaku, dan bertujuan untuk meningkatkan kepuasan 

pelanggan [7].  

Dengan menerapkan ISO 9001:2015 dalam 

proses pembentukan Perka BAPETEN diharapkan 

peraturan yang dihasilkan benar-benar berkualitas dan 

dapat meningkatkan kepuasan stakehoders.  

 

II. POKOK BAHASAN 

A. Sekilas tentang ISO 9001:2015  

Sejak pertama kali diterbitkan tahun 1987, 

Standar ISO 9001:2015 sudah beberapa kali dilakukan 

revisi yaitu tahun 1994, 2000, 2008 dan terakhir tahun 

2015.  Pada revisi terakhir ini dilakukan perubahan 

besar dengan tujuan agar standar ini dapat lebih 

fleksibel dan dapat diimplementasikan untuk semua 

jenis organisasi baik itu pemerintah maupun swasta, 

skala kecil maupun besar.  

Penerapan sistem manajemen mutu merupakan 

suatu keputusan strategis bagi suatu organisasi yang 

dapat membantu organisasi untuk meningkatkan 

kinerjanya secara keseluruhan dan menyediakan dasar 

yang kuat untuk inisiatif pembangunan berkelanjutan. 

Manfaat potensial suatu organisasi yang 

mengimplementasikan sistem manajemen mutu 

berdasarkan standar internasional adalah : 

a. Kemampuan untuk menyediakan produk dan jasa 

secara konsisten yang memenuhi kebutuhan 

pelanggan dan persyaratan hukum serta 

peraturan yang berlaku; 

b. Memfasilitasi peluang untuk meningkatkan 

kepuasan pelanggan; 

c. Menangani risiko dan peluang yang terkait 

dengan konteks dan tujuannya; 

d. Kemampuan untuk menunjukkan kesesuaian 

terhadap persyaratan sistem manajemen mutu 

yang ditentukan. 

 

Standar ISO 9001:2015 terdiri dari 10 klausul 

persyaratan yaitu ruang lingkup, acuan normatif, istilah 

dan definisi, konteks organisasi, kepemimpinan, 

perencanaan, dukungan, operasional, evaluasi kinerja, 

dan peningkatan. Standar ini merupakan sebuah standar 

yang dibuat berdasarkan 7 prinsip manajemen mutu 

antara lain fokus pada pelanggan, kepemimpinan, 

keterlibatan orang, pendekatan proses, peningkatan, 

pengambilan keputusan berdasarkan bukti, dan 

manajemen hubungan. Ketujuh prinsip ini melahirkan 

konsep-konsep penting yang bersama-sama membentuk 

bagian integral dalam mencapai tujuan organisasi. 

Konsep – konsep itu adalah pendekatan proses; Plan-

Do-Check-Action (PDCA); dan Pemikiran berbasis 

risiko.  

a. Pendekatan proses 

Semua organisasi menggunakan proses untuk 

mencapai tujuannya. Suatu proses merupakan kumpulan 

kegiatan yang saling terkait atau berinteraksi yang 

menggunakan input untuk memberikan hasil yang 

diinginkan. Pendekatan proses ini menggerakkan sebuah 

organisasi untuk merencanakan proses-proses dan 

interaksinya.  

b. PDCA 

Siklus PDCA menggerakkan sebuah organisasi 

untuk memastikan bahwa proses-proses didukung oleh 

sumber daya dan pengelolaan yang sesuai, serta 

dilakukan peningkatan berkelanjutan. PDCA adalah alat 

yang dapat digunakan untuk mengelola proses dan 

sistem.  

Plan (Rencana), menetapkan sasaran dari sistem dan 

proses-prosesnya, dan sumber daya yang dibutuhkan 

dalam rangka untuk memberikan hasil yang sesuai 

dengan persyaratan pelanggan dan kebijakan organisasi, 

serta identifikasi dan menangani risiko dan peluang; 

Do (Lakukan), menerapkan apa yang direncanakan; 

Check (Periksa), memantau dan mengukur proses-

proses dan menghasilkan produk dan jasa terhadap 

kebijakan, sasaran dan persyaratan dan akitivitas yang 

direncanakan, dan melaporkan hasilnya; 

Act (tindak lanjut), mengambil tindakan untuk 

meningkatkan kinerja proses. 

c. Pemikiran berbasis risiko 

Pemikiran berbasis risiko menggerakkan sebuah 

organisasi untuk menentukan faktor-faktor yang dapat 

menyebabkan proses-proses dan sistem manajemen 

mutu menjadi menyimpang dari hasil yang 

direncanakan, untuk menempatkan kontrol pencegahan 

untuk meminimalkan efek negatif dan 

memaksimalkan penggunaan peluang yang muncul. 

 

B. Sertifikasi ISO 9001:2015  

Sertifikasi merupakan bagian penting dalam 

memastikan bahwa BAPETEN telah 

mengimplementasikan ISO 9001:2015 secara benar. 

Sertifikasi ini dilakukan oleh lembaga sertifikasi yang 

telah di akreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional. 

Proses sertifikasi dibagi menjadi 2 tahap yaitu Initial 

Certification  dan Maintenance. 

Initial Certification  merupakan tahapan untuk  

memastikan bahwa organisasi berhak mendapat 

sertifikat ISO 9001:2015 untuk pertama kalinya. 

Sedangkan maintenance adalah tahapan untuk 

memastikan bahwa organisasi masih berhak mendapat 

sertifikat ISO 9001:2015 untuk kedua kalinya dan 

seterusnya. 

 

C. Proses pembentukan peraturan kepala 

BAPETEN  

Proses pembentukan peraturan kepala 

BAPETEN diatur di dalam prosedur lembaga [8]. 

Proses pembentukan Peraturan kepala BAPETEN terdiri 

dari 5 tahapan yaitu perencanaan, penyusunan, 

pembahasan, pengesahan/penetapan, dan 
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pengundangan. Masing-masing proses tersebut 

melibatkan peran serta unit kerja yang berbeda-beda 

yang dapat dilihat pada Tabel 1 berikut ini. 

 

Tabel 1. Peran unit kerja dalam proses pembentukan 

peraturan kepala BAPETEN 

Proses Unit kerja 

pemegang 

kendali 

proses 

Hubungan 

dengan 

unit 

kerja/bagi

an lain 

Output 

Perencanaan UK 

Peraturan 

Deputi 

PKN 

Daftar 

usulan 

Raperka 

BAPETEN 

Penyusunan UK 

Peraturan 

Deputi 

PKN, 

Deputi PI, 

UK Terkait 

Rancangan 

awal Perka 

BAPETEN 

Pembahasan UK 

Peraturan 

BHO Rancangan 

akhir Perka 

BAPETEN 

Pengesahan/ 

Penetapan 

UK 

Peraturan, 

BHO 

Deputi 

PKN 

Kepala 

BAPETEN 

Perka 

BAPETEN 

belum 

diundangka

n 

Pengundangan BHO Kemenkum

ham 

Perka 

BAPETEN 

 

Ket: 

UK: Unit Kerja 

PKN: Pengkajian Keselamatan Nuklir 

PI: Perijinan dan Inspeksi 

BHO: Biro Hukum dan Organisasi. 

 

 

III. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Sesuai dengan persyaratan ISO 9001:2015, 

dengan memadukan konsep pendekatan proses, PDCA 

dan pemikiran berbasis risiko, berikut hal-hal yang perlu 

dipersiapkan oleh BAPETEN untuk dapat 

mengimplementasikan ISO 9001:2015. 

1. Plan 

a. Mendefinisikan konteks organisasi, antara lain: 

 Identifikasi pihak berkepentingan baik 

internal maupun eksternal dan tanggung 

jawab masing-masing; pihak internal 

meliputi unit kerja peraturan, perijinan, 

inspeksi, pengkajian, serta unit non teknis  

seperti biro hukum dan organisasi. 

Sedangkan eksternal meliputi kementerian 

atau non kementerian terkait, pengguna, 

akademisi dan asosiasi profesi 

 Kebutuhan dan harapan pihak yang 

berkepentingan  

b. Menentukan ruang lingkup, tujuan dan 

kebijakan organisasi. 

 Menentukan ruang lingkup, batas-batas dan 

penerapan sistem manajemen dengan 

mempertimbangkan konteks internal dan 

eksternal dan persyaratan pihak yang 

berkepentingan. Ruang lingkup 

implementasi ISO 9001:2015 adalah proses 

pembentukan peraturan kepala BAPETEN  

 Kebijakan dan sasaran  

c. Menentukan proses-proses dalam organisasi 

 Menentukan proses yang diperlukan untuk 

mencapai output yang dimaksud meliputi 

manajemen, sumber daya, operasi, 

pengukuran, analisa dan perbaikan. Proses-

proses utama adalah perencanaan, 

penyusunan dan pembahasan. 

d. Menentukan urutan proses 

 Mendefinisikan dan menggambarkan 

network dari proses dan interaksinya 

dengan mempertimbangkan hal berikut: 

- Input dan output dari setiap proses 

(internal atau eksternal) 

- Interaksi antar proses (aktif dan pasif) 

- Efektivitas dan efisiensi urutan proses 

- Risiko yang mungkin timbul dari setiap 

proses. 

e. Mendefinisikan dan memberikan tanggung 

jawab dan wewenang untuk setiap proses 

 Setiap SDM yang ada di unit kerja 

peraturan dilibatkan dan diberikan 

wewenang dan tanggung jawab dalam 

setiap proses. Penentuan SDM ini harus 

sesuai dengan pangkat dan jabatan SDM. 

f. Definisikan kebutuhan atas informasi 

terdokumentasi. 

 Banyak proses dalam organisasi. 

BAPETEN harus menentukan proses mana 

yang harus didokumentasikan atas dasar 

pemikiran berbasis resiko. Sebagai panduan 

di dalam ISO 9001:2015, terdapat 20 proses 

yang wajib untuk didokumentasikan antara 

lain: 

- 4.3  Ruang lingkup organisasi 

- 4.4  Bisnis Proses 

- 5.2.2  Kebijakan Mutu 

- 6.2.1  Sasaran mutu 

- 7.1.5 Sumber daya  

- 7.2  Kompetensi  

- 8.1  Prosedur, IK, Rencana Kerja, dan 

rekaman Output proses 

- 8.2.3  Persyaratan peraturan, standar 

pelayanan 

- 8.3.2  Desain dan pengembangan 

persyaratan  

- 8.3.6  Desain dan pengembangan 

perubahan 

- 8.4.1  Kendali produk dan jasa pihak 

eksternal 

- 8.5.1a  Pengendalian produksi 

- 8.5.3  Properti pelanggan 

- 8.5.6  Tinjauan Perubahan 

- 8.6  Rilis produk  

- 8.7.2  Pengendalian ketidaksesuaian 

- 9.1  Pemantauan, pengukuran, 

analisis dan evaluasi 

- 9.2  Bukti Internal audit 

- 9.3  Tinjauan Manajemen  

- 10.2.2  Ketidaksesuaian dan tindakan 

korektif  



Seminar Keselamatan Nuklir  7

 

215 
 

 Proses dapat didokumentasikan dalam 

bentuk apapun. Jika pada ISO 9001:2008 

harus dalam bentuk prosedur dan instruksi 

kerja, Pada ISO 9001:2015 bisa dalam 

bentuk apapun misalnya instruksi tertulis, 

flowchart, prosedur, rekaman tertulis, 

audio, atau visual. 

g. Tentukan interface, risiko, dan kegiatan dalam 

proses 

 Tentukan output dan input yang dibutuhkan 

dari proses 

 Tentukan risiko terhadap kesesuaian 

produk, jasa dan kepuasan pelanggan jika 

output yang tidak diinginkan muncul 

 Tentukan kegiatan, tindakan dan 

pengendalian yang diperlukan untuk 

mengubah input menjadi output yang 

diinginkan. 

 Tentukan dan definisikan urutan dan 

interaksi dari kegiatan dalam proses. 

 Tentukan bagaimana cara melakukan setiap 

kegiatan. 

 Pastikan bahwa sistem manajemen secara 

keseluruhan memperhitungkan semua 

risiko. 

h. Definisikan persyaratan pemantauan dan 

pengukuran. 

 Mengidentifikasikan validasi yang 

diperlukan untuk menjamin efektivitas dan 

efisiensi proses dan sistem dengan 

memperhitungkan faktor-faktor sebagai 

berikut: 

- Kriteria pemantauan dan pengukuran 

- Reviu dan kinerja 

- Kepuasan pihak yang berkepentingan 

- Kinerja pemasok 

- Ketepatan waktu pengiriman dan 

lamanya. 

- Biaya kegagalan dan limbah 

- Biaya proses 

- Frekuensi insiden 

- Pengukuran lain sesuai dengan 

persyaratan. 

 

2. Do 

a. Melaksanakan 

 Mengimplementasikan tindakan yang 

diperlukan untuk mencapai kegiatan dan 

hasil yang direncanakan. 

 BAPETEN harus melakukan kegiatan, 

monitoring langkah-langkah dan kontrol 

proses, outsourcing dan metode lain yang 

diperlukan untuk mencapai hasil yang 

direncanakan. 

b. Menentukan sumber daya yang dibutuhkan 

untuk proses yang efektif. Sumber daya 

tersebut meliputi: 

 Sumber daya manusia 

 Infrastruktur 

 Lingkungan hidup 

 Informasi 

 Pengetahuan 

 Bahan 

 Sumber keuangan. 

 

3. Check 

Verifikasi output proses apakah masih sesuai 

terhadap tujuan yang direncanakan. BAPETEN 

harus membandingkan output terhadap tujuan untuk 

memverifikasi bahwa semua persyaratan terpenuhi. 

Proses ini meliputi pengukuran, pemantauan, ulasan, 

audit dan analisis kinerja. 

4. Act 

Melakukan perubahan proses untuk memastikan 

output yang dihasilkan sesuai dengan persyaratan. 

Langkah dalam merubah proses harus terlebih 

dahulu diawali dengan penemuan masalah yang 

tepat dan penyelesaian masalah yang tepat pula. 

Langkah dalam menyelesaikan masalah antara lain: 

 Mendefinisikan masalah atau tujuan 

 Mengumpulkan dan menganalisis data pada 

masalah dan proses yang relevan 

 Memilih dan menerapkan solusi yang tepat. 

 Mengevaluasi efektivitas solusi 

 menerapkan solusi kedalam proses 

(rutinitas). 

 

IV. KESIMPULAN 

 Untuk meningkatkan kualitas peraturan Kepala 

BAPETEN dapat dimulai dari meningkatkan proses 

pembentukan peraturannya. Dalam membentuk 

peraturan dilakukan tahapan perencanaan, penyusunan, 

pembahasan, pengesahan/penetapan, dan 

pengundangan. 

Sesuai dengan persyaratan ISO 9001:2015, 

BAPETEN harus menerapkan konsep pendekatan 

proses, PDCA dan Pemikiran berbasis risiko secara 

konsisten. Untuk menjaga konsistensi ini BAPETEN 

perlu di Sertifikasi oleh lembaga sertifikasi ISO 

9001:2015 yang diakui oleh Komite Akreditasi Nasional 

(KAN). 
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