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Assalamua’alaikum Wr. Wb. 

Yth. Narasumber dari PT TUV NORD Indonesia; 

Yth. Peserta Bimtek yang berbahagia. 

Puji syukur dipanjatkan kehadirat Allah SWT, 

Tuhan Yang Maha Kuasa, atas rahmat dan karuniaNya, 

kita dapat berkumpul bersama dalam keadaan sehat 

wal’afiat, untuk mengikuti acara Bimbingan Teknis 

Sertifikasi Audit Mutu Internal ISO 9001. 

Terima kasih kami ucapkan kepada Narasumber 

dari PT TUV NORD Indonesia yaitu Bapak Dwityo Kusumo 

yang telah bersedia hadir dan meluangkan waktu untuk 

memaparkan materi tentang Sertifikasi Audit Mutu 

Internal ISO 9001. 
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Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang 

Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025 

mengamanatkan bahwa seluruh Instansi Pemerintah baik 

pusat maupun daerah perlu melaksanakan reformasi 

birokrasi dalam rangka mewujudkan tata kelola 

kepemerintahan yang baik. Inspektorat Provinsi Jawa 

Tengah sebagai unsur pengawas penyelenggaraan 

Pemerintahan Daerah berkomitmen dan terus menerus 

melaksanakan amanat tersebut untuk memberikan 

pelayanan terbaik dalam melaksanakan peran dan tugasnya. 

Inspektorat Provinsi Jawa Tengah sebagaimana 

diamanatkan dalam Peraturan Gubernur Jawa Tengah 

Nomor 56 Tahun 2016 tentang  Organisasi dan Tata Kerja 

Inspektorat, mempunyai tugas membantu Gubernur dalam 

membina dan mengawasi pelaksanaan urusan 

pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan 

Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah. Perwujudan 

peran dan tugas tersebut secara efektif adalah: 

1. memberikan keyakinan yang memadai atas pencapaian 

tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi 

Pemerintah, 

2. memberikan peringatan dini dan meningkatkan 

efektivitas manajemen risiko dalam penyelenggaraan 

tugas dan fungsi Instansi Pemerintah, 
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3. memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola 

penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi 

Pemerintah. 

Untuk menjamin peran dan tugas tersebut secara 

efektif, maka diperlukan sebuah sistem untuk mengetahui 

sejauh mana komitmen manajemen dalam usahanya 

meningkatkan kualitas mutu pelayanannya. 

ISO 9001 merupakan suatu standar internasional 

untuk sistem manajemen mutu/kualitas yang diterbitkan 

oleh ISO (organisasi internasional di bidang standarisasi). 

ISO 9001 menetapkan sebuah prosedur terdokumentasi 

dan praktek–praktek standar untuk manajemen sistem, 

yang bertujuan menjamin kesesuaian dari suatu proses 

dan produk terhadap kebutuhan atau persyaratan 

tertentu, dimana kebutuhan atau persyaratan tertentu 

tersebut ditentukan atau dispesifikasikan oleh pelanggan 

dan organisasi. 

Hasil Bimtek ini diharapkan dapat dijadikan sebagai 

acuan untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilan 

teknis kepada peserta dalam pelaksanaan Audit Mutu 

Internal ISO 9001 di lingkungan Inspektorat Provinsi Jawa 

Tengah. 
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Kiranya cukup sekian sambutan dari saya. Semoga 

Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa membimbing dan 

meridhoi usaha-usaha kita bersama.  

Dengan mengucapkan Bismillahirahmannirahim 

“Bimbingan Teknis Sertifikasi Audit Mutu Internal ISO 

9001” secara resmi Saya nyatakan “DIBUKA”. 

Sekian dan terima kasih atas perhatiannya. 

 

Wassalamu’alaikum Wr. Wb.  
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