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1. Pendahuluan 

Untuk mengharmonisasikan hasil asesmen laboratorium yang dilaksanakan oleh KAN, 
diperlukan Pedoman tentang Klasifikasi Ketidaksesuaian. 

Pedoman ini digunakan oleh KAN dalam proses asesmen laboratorium berdasarkan SNI 
ISO/IEC 17025: 2008 (ISO/IEC 17025: 2005) 

 

2. Sumber Ketidaksesuaian 

Dalam akreditasi laboratorium, salah satu aspek asesmen adalah untuk menjamin bahwa 
sistem manajemen dioperasikan sesuai dengan standar dan staf mengikuti prosedur 
yang telah ditetapkan. Walaupun demikian, aspek penting asesmen laboratorium adalah 
penetapan kompetensi staf dan keabsahan teknis dari kegiatan laboratorium. Proses 
asesmen (bukan audit) memerlukan penetapan profesional dari asesor teknis dan/atau 
tenaga ahli. Apabila manajer teknis atau staf penting lainnya tidak kompeten atau apabila 
keabsahan teknis dari pengujian atau kalibrasi diragukan, maka ketidaksesuaian 
terhadap satu atau lebih elemen standar (SNI ISO/IEC 17025: 2008) dapat ditetapkan. 

KAN memiliki syarat dan aturan serta persyaratan lain yang harus diikuti oleh 
laboratorium yang telah diakreditasi, yang antara lain mencakup klaim status akreditasi 
atau penggunaan logo KAN. Pelanggaran terhadap aturan dan persyaratan KAN dapat 
ditetapkan sebagai ketidaksesuaian.  

Sumber ketidaksesuaian dalam asesmen laboratorium dapat mencakup : 

• dokumentasi tidak sesuai dengan persyaratan standar; 

• staff tidak melaksanakan prosedur yang terdokumentasi; 

• manajer teknis atau staf penting dalam laboratorium tidak menunjukkan 
kompetensi dalam bidang pekerjaan yang dikerjakan; 

• prosedur operasional seperti metode pengukuran atau metode pengujian, 
ketertelusuran, dll secara teknis kurang valid; 

• terdapat gangguan dalam operasi sistim manajemen mutu laboratorium; 

• laboratorium tidak mengikuti persyaratan-persyaratan yang dikeluarkan oleh KAN. 

 

Dalam menetapkan ketidaksesuaian, KAN mempertimbangkan sumber ketidaksesuaian. 
Sumber ketidak sesuaian tersebut dapat digolongkan sangat serius sehingga 
memerlukan pembekuan dengan segera atau yang cukup serius yang memerlukan 
perhatian dengan cepat dan menunjukkan bukti obyektif ke KAN, dan ketidaksesuaian 
minor yang cukup diperiksa pada asesmen berikutnya. 

Akreditasi terutama ditujukan untuk memberikan jaminan kepada pelanggan bahwa 
laboratorium mempunyai staf yang kompeten dan prosedur serta hasil yang secara teknis 
valid, sehingga ketidaksesuaian yang berkaitan dengan kegiatan teknis, bila keabsahan 
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hasil tidak diragukan, akan dipandang lebih serius dibandingkan ketidaksesuaian yang 
berkaitan dengan persyaratan manajemen. (catatan: beberapa elemen dalam klausul 4 
dari SNI ISO/IEC 17025: 2008 (ISO/IEC 17025: 2005) merupakan elemen teknis). Tetapi 
apabila ketidaksesuaian terhadap persyaratan manajemen mempunyai pengaruh 
merugikan terhadap keseluruhan sistem manajemen mutu, maka temuan tersebut perlu 
dianggap serius. 

Uraian berikut memberikan gambaran tentang klasifikasi ketidaksesuaian, dari 
ketidaksesuaian yang bersifat sangat serius sampai ketidaksesuaian minor, serta 
dihubungkan dengan tindakan yang diambil oleh KAN berkaitan dengan ketidaksesuaian 
tersebut. 

 

3. Klasifikasi Ketidaksesuaian 
Semua asesor laboratorium mengetahui bahwa setelah asesmen, sejumlah laboratorium 
tidak dapat memenuhi (tidak sesuai dengan) persyaratan akreditasi. Laboratorium diberi 
Lembar Ketidaksesuaian (LKS) yang berisi penetapan ketidaksesuaian dan permintaan 
tindakan perbaikan sesuai dengan waktu yang ditetapkan. 

Dalam asesmen untuk laboratorium yang belum diakreditasi atau biasa disebut asesmen 
awal, akreditasi hanya dapat diberikan bila semua tindakan perbaikan terhadap 
ketidaksesuaian telah diimplementasikan dan dinilai memuaskan oleh tim asesmen. Tim 
asesmen dapat mengusulkan bahwa permintaan tindakan perbaikan untuk 
ketidaksesuaian minor dapat dinyatakan memuaskan setelah keputusan status 
akreditasi, tetapi tindakan perbaikan untuk ketidaksesuaian yang sangat serius dan 
cukup serius harus dilaksanakan sebelum status akreditasi diberikan. 

Dalam kunjungan pengawasan bagi laboratorium yang sudah diakreditasi, akan timbul 
pertanyaan terhadap tingkat keseriusan dari ketidaksesuaian. Sebagai contoh, tanggal 
revisi yang tidak terulis dalam halaman dari dokumen laboratorium (ketidaksesuaian 
dalam pengendalian dokumen) dapat dipandang sama dengan hasil outlier dalam uji 
profisiensi yang belum ditindaklanjuti, atau pengunduran diri staf laboratorium 
(penandatangan sertifikat) yang telah dibuktikan kompeten oleh KAN untuk melakukan 
suatu pekerjaan dalam lingkup akreditasinya. 

KAN dapat meminta bahwa tindakan perbaikan terhadap beberapa ketidaksesuaian lebih 
penting dibandingkan yang lain dan bahwa bukti obyektif dari tindakan perbaikan 
laboratorium harus dibuktikan dan bahwa pelanggan diberi informasi bila hasil yang 
diberikan oleh laboratorium diragukan. Jika ketidaksesuaian benar-benar sangat serius, 
akreditasi perlu untuk dibekukan secepatnya. 

Berdasarkan konsekuensi dari ketidaksesuaian yang ditemukan dalam asesmen 
laboratorium, KAN mengklasifikasikan ketidaksesuaian menjadi 3 (tiga) kategori sebagai 
berikut : 
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1. Ketidaksesuaian kategori 1   
Bila ketidaksesuaian bersifat “sangat serius” dan kredibilitas program akreditasi 
sangat terancam, maka akreditasi untuk laboratorium tersebut atau untuk lingkup 
tertentu dari lingkup pengujian/kalibrasi yang terpengaruh oleh ketidaksesuaian 
tersebut dengan segera dibekukan. 

 

2. Ketidaksesuaian kategori 2  
Bila ketidaksesuaian bersifat “cukup serius”, tindakan perbaikan harus diselesaikan 
dalam jangka waktu tertentu. KAN mempunyai kebijakan dalam hal pengaturan ini, 
yaitu : 

a) untuk asesmen awal dan re-asesmen, batas waktu tindakan perbaikan sesuai 
dengan KAN 01 pasal 2.5.9. 

b) untuk survailen baik surveilen terjadwal maupun tidak terjadwal, batas waktu 
tindakan perbaikan sesuai dengan KAN 01 pasal 2.7.8. 

Ketidaksesuaian kategori ini kemungkinan memerlukan tindak lanjut berupa 
kunjungan lapangan untuk menjamin bahwa ketidaksesuaian tersebut telah diperbaiki 
secara efektif, terutama bila keabsahan hasil atau integritas KAN terancam. 

 

3. Ketidaksesuaian kategori 3  
Bila ketidaksesuaian bersifat “minor” dan tidak mempengaruhi laporan atau sertifikat 
pengujian/kalibrasi, maka tindakan perbaikan tidak akan mempengaruhi kegiatan 
laboratorium dan tidak akan merusak hubungan antara laboratorium dan KAN. 
Ketidaksesuaian jenis ini dapat dicatat dalam laporan asesmen dan akan ditinjau 
pada kunjungan berikutnya dan dituliskan pada lembar ketidaksesuaian sebagai 
kategori 3. 
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4. Contoh Klasifikasi Ketidaksesuaian 

1. Kategori 1 :  

Ketidaksesuaian yang berakibat pembekuan sementara status akreditasi atau 
pembekuan sementara untuk lingkup akreditasi tertentu, atau tidak direkomendasikan 
untuk diakreditasi untuk seluruhnya atau sebagian lingkup. 

1.1. Laboratorium tidak lagi mempunyai manajer teknis (telah mengundurkan diri) untuk 
pekerjaan tertentu dan tidak ada staf yang kompeten untuk melaksanakan 
pekerjaan tersebut, sedangkan laboratorium masih terus menerbitkan sertifikat 
uji/kalibrasi dalam bidang tersebut dengan menggunakan logo KAN. Selain itu 
laboratorium tidak memberitahu KAN atau membekukan sendiri status akreditasi 
untuk lingkup tersebut. 

 Keputusan :   

 Pembekuan untuk pekerjaan terkait sampai laboratorium memiliki manajer teknis 
atau staf baru yang telah dinilai kompeten oleh KAN, melalui “interview” oleh 
asesor. 

1.2. Laboratorium yang menerbitkan sertifikat berlogo KAN untuk lingkup yang tidak 
diakreditasi akan mendapatkan peringatan dari KAN. Peringatan akan diberikan 
dua kali, jika laboratorium masih menerbitkan sertifikat uji/kalibrasi dengan logo 
KAN (tanpa penandaan khusus) untuk lingkup yang tidak diakreditasi.  

 Keputusan : 

 Pencabutan atau pembekuan sementara seluruh lingkup akreditasi laboratorium 
sampai laboratorium memiliki komitmen yang serius untuk mengikuti Pedoman 
Penggunaan Logo KAN, yang meyakinkan KAN bahwa hal tersebut tidak terjadi 
pada masa berikutnya. 

1.3. Peralatan utama untuk pekerjaan tertentu mengalami kerusakan dan tidak dapat 
diperbaiki atau diganti dalam waktu dekat. Laboratorium tidak mensubkontrakkan 
pekerjaan tersebut ke laboratorium lain yang kompeten dan masih menerbitkan 
sertifikat uji/kalibrasi berlogo KAN meskipun peralatan yang digunakan secara 
teknis tidak memadai. 

 Keputusan :  

 Pembekuan untuk lingkup yang menggunakan peralatan utama ini, sampai 
peralatan yang sesuai dapat berfungsi dan dibuktikan dengan hasil yang 
memuaskan yang disetujui oleh KAN, atau pekerjaan tersebut sementara disub-
kotrakkan ke laboratorium yang kompeten atau yang telah diakreditasi untuk lingkup 
yang sesuai. 
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1.4. Kondisi akomodasi dalam laboratorium sedemikian rupa sehingga staf tidak 
mungkin untuk mencegah adanya kontaminasi silang yang terjadi pada sampel. 

 Keputusan :  

 Pembekuan untuk pengujian tersebut sampai dilakukan kunjungan lapangan untuk 
mengkonfirmasikan bahwa permasalahan akomodasi telah diselesaikan dan 
program monitoring telah ditetapkan untuk menunjukkan bahwa fasilitas berada 
dalam pengendalian yang memadai. 

1.5. Laboratorium telah mengidentifikasi kesalahan yang fatal dalam laporan kalibrasi 
yang berpengaruh terhadap hasil uji. Laboratorium tidak melakukan koreksi dan 
pelanggan tidak diberi informasi bahwa hasil uji yang diterima mengandung 
kesalahan. 

 Keputusan :  

 Pembekuan untuk sebagian lingkup yang menggunakan alat tersebut sampai 
peralatan dikalibrasi ulang dan semua kesalahan diperbaiki dan dilakukan 
pengujian ulang terhadap hasil uji sebelumnya. (Jika kesalahan dapat langsung 
diperbaiki, pembekuan mungkin tidak diperlukan tetapi harus ada tindakan 
pencegahan agar penyebab yang serupa tidak terjadi lagi).  

1.6. Tidak terdapat tanggal kalibrasi terakhir dalam rekaman peralatan dan oleh karena 
itu tidak mungkin untuk dapat melakukan verifikasi status kalibrasi dari peralatan 
tersebut (terdapat kemungkinan bahwa peralatan tersebut belum dikalibrasi atau 
telah melewati masa rekalibrasi). Selain itu, laboratorium tidak dapat menunjukkan 
program pemeliharaan (sebagai contoh: rekaman pengecekan antara) dan rekaman 
pemeliharaan, serta tidak terdapat rekaman sebagai bahan acuan/standar yang 
digunakan untuk kalibrasi peralatan tersebut. 

 Keputusan :  

 Status akreditasi laboratorium segera dibekukan. Situasi ini menunjukkan bahwa 
telah terjadi kesalahan yang serius sejak pelaksanaan asesmen terakhir. 

1.7. Laboratorium tidak memiliki rekaman tentang tindak lanjut terhadap hasil uji 
profisiensi yang outlier. Tidak terdapat rekaman tindakan perbaikan terhadap hasil 
uji profisiensi ini. Terdapat spekulasi diantara staf laboratorium bahwa telah 
digunakan standar yang salah tetapi hal ini tidak ditindaklanjuti. Ditemukan bahwa 
data pengendalian mutu yang lain tidak dimonitor dan tidak ditindaklanjuti. 

 Keputusan : 

  Lingkup akreditasi laboratorium yang terkait dengan hasil uji profisiensi tersebut 
dibekukan sementara, sampai investigasi dan tindakan perbaikan yang memadai 
telah dilaksanakan untuk membuktikan bahwa pengujian yang dilakukan terkendali 
dan rekaman terkait dipelihara dengan baik. 

1.8. Laboratorium tidak mempunyai budget ketidakpastian (uncertainty budget) untuk 
pekerjaan kalibrasi tertentu, yang telah diimplementasikan sejak asesmen 
sebelumnya dan telah diakreditasi untuk lingkup tersebut. 
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 Keputusan :  

 Lingkup tersebut dibekukan sementara sampai KAN menyatakan bahwa uncertainty 
budget yang tepat telah ditunjukkan oleh laboratorium. Laboratorium juga akan 
diberi peringatan yang serius bila menyalahgunakan status akreditasi 
(menggunakan logo KAN untuk pekerjaan lingkup yang sedang dibekukan). 

1.9. Hasil uji banding antar laboratorium (ILC) menunjukkan En lebih besar dari 1 dan 
tidak terdapat rekaman atau penjelasan bahwa laboratorium telah menindaklanjuti 
masalah yang potensial tersebut. 

 Keputusan :  

 Laboratorium segera dibekukan untuk lingkup yang terkait dengan ILC ini sampai 
laboratorium dapat menunjukkan tindak lanjut yang efektif sesuai dengan kebijakan 
KAN. 

1.10. Laboratorium uji/kalibrasi tidak dapat menunjukkan daftar standar acuannya dan 
tidak jelas apakah peralatan tersebut digunakan sebagai standar acuan. 

 Keputusan :  

 Laboratorium dibekukan sampai terdapat bukti bahwa laboratorium telah memiliki 
daftar standar acuan terpisah dari peralatan lain dan memiliki rekaman proses 
ketertelusuran pengukuran yang memadai. 

1.11. Laboratorium telah membuat metoda yang dikembangkan sendiri yang digunakan 
untuk suatu pekerjaan kalibrasi/uji dalam lingkup akreditasi. Metoda tersebut belum 
divalidasi dan tidak terdapat bukti bahwa metoda baru tersebut memberikan hasil 
yang sama dengan metode acuan. Laboratorium mengklaim akreditasi untuk 
metoda tersebut. 

 Keputusan :  

 Status akreditasi untuk lingkup tersebut dibekukan sementara sampai validasi 
metoda secara menyeluruh telah dilakukan untuk memenuhi persyaratan KAN. 

1.12. Terdapat bukti yang signifikan bahwa sistem manajemen mutu tidak dilakukan 
secara konsisten. Laboratorium belum melakukan internal audit selama 18 bulan 
(sesaat sebelum asesmen terakhir, dan tidak sesuai dengan prosedur yang telah 
ditetapkan oleh laboratorium). Staf laboratorium juga menunjukkan bahwa 
pengaduan pelanggan diterima melalui telepon dan dikirim ke personil yang sesuai 
melalui e-mail tetapi tidak direkam dalam file pengaduan, dan tidak ditindaklanjuti. 

 Keputusan : 

 Status akreditasi laboratorium dibekukan sampai laboratorium melakukan audit 
internal dan kaji ulang manajemen dan selanjutnya dilakukan asesmen lapangan 
kembali untuk membuktikan bahwa sistem telah berjalan secara efektif. 
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2. Kategori 2 :  

Ketidaksesuaian yang memerlukan bukti atau implementasi tindakan perbaikan dalam 
jangka waktu tertentu sesuai dengan prosedur akreditasi dan syarat dan aturan akreditasi 
laboratorium dan lembaga inspeksi. 

2.1. Beberapa peralatan yang kritis telah melampaui jadwal kalibrasinya dan belum 
direkalibrasi. Pemeriksaan harian (pengecekan antara) atau pemeriksaan pada saat 
digunakan menunjukkan bahwa peralatan tersebut masih sesuai dengan 
spesifikasinya (Jika tidak ada pengecekan antara temuan ini menjadi kategori 1 – 
lihat 1.6). 

2.2. Hasil Uji profisiensi yang baru saja berlangsung menunjukkan hasil yang outlier dan 
tindakan perbaikan belum dapat diidentifikasi atau belum secara efektif 
memperbaiki akar permasalahan. 

2.3. Telah melakukan perubahan pada suatu metoda baku tanpa persetujuan terlebih 
dahulu dari pelanggan dan tanpa validasi terhadap perubahan tersebut. (diperlukan 
tambahan informasi untuk menentukan signifikansinya, yang lebih khusus dari 
metoda bakunya). 

2.4. Akomodasi tidak dijaga kebersihan dan kerapiannya untuk pekerjaan yang sangat 
teliti atau analisis kelumit dan pekerjaan mikro. Tetapi data pengendalian mutu atau 
monitoring lingkungan menunjukkan bahwa hasil uji tidak terpengaruh sampai 
terdapat temuan ini. 

2.5. Sebuah iklan yang dibuat oleh laboratorium menyebabkan lingkup akreditasi 
laboratorium tersebut tampak lebih luas dari yang dicakup dalam lingkup yang 
ditetapkan oleh KAN. 

2.6. Program audit internal terlambat 2 bulan, dan terdapat dua temuan dari audit 
terakhir belum ditindaklanjuti atau dinyatakan memuaskan. 

2.7. Kaji ulang manajemen untuk tahun ini belum dilaksanakan. 

2.8. Beberapa volumetric glassware dan satu termometer belum dikalibrasi (Signifikansi 
dari hal ini akan bergantung pada kontribusi hasil pengukuran dengan peralatan ini 
terhadap ketidakpastian hasil pengukuran - lihat juga 1.6 dan 2.1). 

2.9. Terdapat beberapa kesalahan dalam transkripsi metoda baku ke dalam metode 
laboratorium. 

2.10. Rekaman kompetensi dari beberapa staf teknis tidak memberikan konfirmasi bahwa 
staf tersebut kompeten untuk melaksanakan pekerjaan yang terkait dengan lingkup 
yang telah diakreditasi. 

2.11. Tidak terdapat prosedur untuk mengendalikan pekerjaan yang tidak sesuai (atau 
mencabut laporan yang salah). 
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2.12. Tidak terdapat prosedur atau pelaksanaan pengendalian dokumen, untuk 
memutakhirkan panduan mutu, untuk distribusi perubahan metoda 
pengujian/kalibrasi atau perubahan dokumen tidak lengkap dan/atau tidak diikuti. 

2.13. Laboratorium tidak mempunyai rekaman pengiriman program pelatihan untuk tahun 
lalu, juga tidak terdapat bukti bahwa adanya penilaian kinerja dan identifikasi 
kebutuhan pelatihan serta hal ini tidak teridentifikasi dalam audit internal. 

2.14. Budget ketidakpastian tidak sepenuhnya sesuai dengan EA4/02, ISO GUM atau 
dokumen lain yang ekivalen tetapi hasil perhitungan ketidakpastian pengukuran 
tidak lebih kecil dari yang diharapkan (tidak lebih kecil dari BMC laboratorium). 

2.15. Dalam suatu prosedur terdapat persyaratan bagi teknisi untuk memeriksa 
kerusakan secara visual tetapi tidak terdapat kriteria yang menyatakan bahwa 
peralatan tersebut direjek (diafkir). 

 

 

3. Kategori 3 :  

Ketidaksesuaian minor yang dilaporkan dan akan ditindaklanjuti pada kunjungan 
lapangan berikutnya, ditunjukkan pada laboratorium dan dituliskan dalam lembar 
ketidaksesuaian (LKS) sebagai kategori 3, dilaporkan dalam laporan asesmen secara 
tertulis. 

Beberapa contoh di bawah ini, meskipun tampak minor, kemungkinan dapat 
menunjukkan permasalahan yang lebih luas, yang perlu untuk ditinjau. 

3.1. Sebuah salinan prosedur yang kadaluwarsa ditemukan dalam laci salah satu 
analis. 

3.2. Sebuah pengaduan pelanggan telah ditindaklanjuti namun belum memuaskan. 

3.3. Salah seorang staf laboratorium tidak mempunyai deskripsi tugas personil 
meskipun telah terdapat deskripsi umum untuk posisi tersebut dalam panduan 
mutu. 

3.4. Prosedur pengendalian mutu laboratorium mensyaratkan bahwa setiap halaman 
untuk setiap prosedur ditandatangani oleh manajer teknis, namun tim menemukan 
dua halaman yang belum ditandatangani. Halaman yang lain telah ditandatangani 
dengan benar. 

3.5. Seorang teknisi baru memberitahu asesor bahwa dia menerima satu pengaduan 
pelanggan tentang kenyataan bahwa laporan terlambat satu hari. Dia mengatakan 
kepada supervisor namun tidak mengisi form tindakan perbaikan yang sesuai. 
Pengaduan yang lain tampak terekam dengan baik. 

3.6. Di belakang sebuah lemari yang penuh dengan volumetric glassware, asesor 
menemukan satu labu ukur yang belum dikalibrasi yang tampak berdebu sebagai 
indikasi bahwa alat tersebut tidak digunakan cukup lama, sedangkan yang lain 
tampak bersih dan sudah dikalibrasi. 
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3.7. Sebuah label jatuh di stok larutan standar disamping sebuah botol larutan dalam 
lemari. Rekaman standardisasi larutan tertata dengan baik dan label tersebut 
sesuai dengan botol disampingnya, sedangkan botol yang lain terpasang label 
dengan baik. 

3.8. Dalam catatan penerimaan sampel, terdapat satu tanggal yang tidak terekam 
hanya bulan dan tahun saja. 

3.9. Sebuah standar acuan tidak dikalibrasi sampai batas waktunya namun tidak 
terdapat satu pekerjaan kalibrasi pun yang dilakukan menggunakan standar 
tersebut, sampai waktunya standar tersebut direkalibrasi. 

3.10. Peralatan tambahan, yang tidak mempengaruhi hasil pengukuran atau 
ketidakpastiannya secara signifikan digunakan dalam proses pengukuran tetapi 
tidak tercatat dalam daftar peralatan laboratorium. 

3.11. Nilai ketidakpastian pengukuran dinyatakan dengan ppm, bukan 10-6 dalam 
rekaman kalibrasi (tidak dalam sertifikat kalibrasi). 

3.12. Personel merekam data hasil pengujian/kalibrasi dengan menggunakan pensil 
atau terdapat coretan dalam data mentah tanpa paraf sebagai tanda koreksi. Jika 
pada kunjungan selanjutnya hal ini masih ditemukan, maka dapat menjadi 
kategori 2. (terutama jika sangat mempengaruhi hasil akhir) 
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