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BPTP Kaltim meraih Re-Sertifikasi Sistem Manajemen Mutu ISO 9001 : 2008. Sertifikat tersebut
diterima pada tanggal 7 September 2015 berdasarkan surat keterangan Nomor
224.26/SKET-MUTU/IX/2016.

Tim Auditor, Sigit Hanum Prabowo dari Mutu Certification International yang melaksanakan
Resertifikasi Audit ISO 9001 : 2008 tanggal 2 sd 4 Agustus 2016 yang telah menetapkan
BPTP Kaltim berhak untuk menerima dan mempertahankan Sertifikat Sistem Manajemen Mutu
ISO 9001: 2008 pada tahun 2016 sd 2018. Keberhasilan ini merupakan kerja keras,
komunikasi dan kebersamaan serta komitmen dari semua potensi yang ada di balai dan ini juga
menjadi tantangan kedepan untuk memberikan pelayanan terbaik pada masyarakat.

Kepala BPTP Kaltim, M. Hidayanto menyampaikan ucapan terima kasih kepada tim auditor
yang telah melaksanakan Audit Re-Sertifikasi ISO 9001 : 2008 Selanjutnya mengucapkan
selamat dan sukses atas keberhasilan untuk mempertahankan sertifikat sistem manajemen
mutu berskala internasional. Hal ini menunjukkan adanya sinergi antar seluruh potensi sesuai
perannya masing-masing sehingga mekanisme sistem pelayanan lingkup pengkajian dan
diseminasi teknologi pertanian spesifik lokasi berjalan sesuai prosedur. Kepala balai berharap
keberhasilan ini bukanlah sekedar perolehan sebuah kertas berharga tanpa makna, jangan
merupakan gengsi belaka tetapi dengan tekad yang kuat dari seluruh pegawai BPTP Kaltim
dan dukungan semua pihak yang berkepentingan dapat membuktikan kepada masyarakat
bahwa pemenuhan standar pelayanan yang bermutu dapat diwujudkan.

Selanjutnya Bachrian Pebriyadi selaku Wakil Manajemen mengingatkan mempertahankan itu
jauh lebih sulit dibandingkan dengan meraihnya, sebab, sejak Tahun 2010 yang lalu kita sudah
menerima Sertifikat ISO 9001-2008 untuk pertama kali. dan batas waktu sertifikat yang
diterbitkan ini tidak akan berlaku 3 tahun penuh, sehubungan dengan telah terbitnya standar
SNI ISO 9001:2015 sejak 21 September 2015, maka ISO 9001:2008 dinyatakan tidak berlaku
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lagi setelah 21 September 2018. Oleh karena itu dalam rentang waktu sampai dengan Tahun
2018, Mutu Certification International akan melakukan audit transisi menggunakan standar
terbaru SNI ISO 9001:2015. Mudah-mudahan BPTP Kaltim dapat segera menyesuaikan
dengan standar baru tersebut. Jika dari hasil audit Transisi dinyatakan organisasi telah sesuai
dengan standar edisi terbaru tersebut, maka sertifikat yang telah diterbitkan ini akan
disesuaikan kembali masa berlakunya menjadi 3 tahun penuh.
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