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PEDOMAN INTERPRETASI ISO/IEC 17025: 2005 
 

PENDAHULUAN 
1.1 ISO/IEC 17025: 2005 merupakan standar internasional yang diadopsi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN) sebagai 

persyaratan akreditasi laboratorium uji dan/atau kalibrasi 
 

1.2 Laboratorium uji dan/atau kalibrasi yang diakreditasi oleh KAN harus memenuhi ISO/IEC 17025: 2005 serta kebijakan dan 
persyaratan akreditasi yang telah ditetapkan oleh KAN. 

 
1.3 Persyaratan umum merupakan pedoman yang digunakan oleh asesor untuk melaksanakan asesmen laboratorium terhadap 

ISO/IEC 17025 
 

 

No 
 

Elemen ISO/IEC 
17025:2005 

 

Penjelasan   

Tindak Lanjut 

 
 

1 4.1 Organisasi 

 4.1.1 secara legal 
dapat dipertanggung 
jawabkan 

Sebelum menyusun sistem manajemennya dan mengajukan 
permohonan akreditasi, laboratorium harus telah memenuhi 
persyaratan yang ditetapkan di dalam peraturan perundang- 
undangan yang berlaku tentang badan hukum yang diperlukan 
oleh lembaga pemerintah maupun swasta: 

a. bila laboratorium merupakan organisasi yang secara 
legal berdiri sendiri dan hanya melakukan kegiatan 
laboratorium, maka laboratorium harus melampirkan 
legalitas hukumnya dalam pengajuan permohonan 
akreditasi; sedangkan 

b. bila laboratorium merupakan bagian dari organisasi 
yang lebih besar, yang juga melakukan kegiatan 
selain pengujian/kalibrasi, laboratorium harus 
melampirkan legalitas hukum dari organisasi 
induknya tersebut, dan dapat menunjukkan bahwa 
laboratorium merupakan bagian formal dari struktur 

Untuk swasta mengacu pada akta pendirian 
perusahaan, dan struktur organisasi yang ditetapkan 
oleh Pimpinan tertinggi organisasi, sesuai dengan 
tanggung jawab dan kewenangan yang diberikan di 
dalam akta pendirian perusahaan. 

 
Untuk lembaga pemerintah SK Pendirian Lembaga 
Pemerintah dari pejabat yang berwenang untuk 
membentuk organisasi lembaga pemerintah. 

 
Permohonan akreditasi harus diajukan di bawah 
wewenang manajemen puncak. 

 
Manajemen Puncak dalam konteks implementasi 
ISO/IEC 17025 adalah pimpinan dari organisasi yang 
strukturnya mencakup semua unit kerja yang
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  organisasi induknya; 

 
Organisasi laboratorium harus sesuai dengan organisasi yang 
ditetapkan di dalam legalitas hukum laboratorium atau legalitas 
hukum organisasi induk dimana laboratorium menjadi bagian 
dari organisasi induk tersebut. 

diperlukan untuk mengoperasikan laboratorium 
sesuai dengan ISO/IEC 17025 (unit kerja teknis 
pelaksana laboratorium, unit kerja administratif yang 
diperlukan oleh atau terkait dengan kegiatan 
laboratorium, dan unit kerja pendukung lainnya yang 
dapat berpengaruh terhadap kegiatan laboratorium) 

 
Manajemen (manajer) puncak harus memiliki 
wewenang terhadap segala sumber daya yang 
diperlukan untuk mengoperasikan laboratorium. 

 
Untuk instansi pemerintah: manajemen (manajer) 
puncak adalah pimpinan tertinggi sesuai struktur 
organisasi yang digunakan sebagai legalitas hukum 
untuk pemenuhan terhadap persyaratan 4.1.1 

 4.1.2 memenuhi 
standar ini dan 
memuaskan 
pelanggan, pihak yang 
berwenang, atau 
organisasi yang 
memberikan 
pengakuan 

CUKUP JELAS Apakah ini cukup dengan kebijakan saja

 4.1.3 sistem 
manajemen mencakup 
pekerjaan dalam 
fasilitas permanen,di 
luar permanen dan 
sementara atau 
bergerak 

CUKUP JELAS  
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 4.1.4 apabila 

merupakan bagian dari 
organisasi yang besar 
selain kegiatan 
pengujian dan/atau 
kalibrasi, personil inti 
terhindar dari 
pertentangan 
kepentingan 

Struktur organisasi laboratorium atau struktur organisasi induk 
laboratorium yang digunakan sebagai dasar sistem manajemen 
harus mencakup seluruh unit kerja, dengan fungsi-fungsi mutu, 
administratif dan teknis yang diperlukan untuk mengoperasikan 
laboratorium, yang dipimpin oleh manajemen puncak (apapun 
namanya, sesuai dengan legalitas hukum laboratorium atau 
organisasi induknya) yang memiliki kewenangan untuk 
menetapkan seluruh kebijakan dan sumber daya yang 
diperlukan untuk mengoperasikan laboratorium sesuai dengan 
persyaratan ISO/IEC 17025: 2005. 

 

 4.1.5.a mempunyai 
personel manajerial 
dan teknis yang, 
disamping tanggung 
jawabnya yang lain, 
memiliki kewenangan 
dan sumber daya yang 
cukup untuk 
melaksanakan 
tugasnya, termasuk 
implementasi, 
pemeliharaan dan 
peningkatan/penyemp 
urnaan sistem 
manajemen, dan untuk 
mengidentifikasi 
kejadian penyimpangan 
dari sistem manajemen 
atau dari prosedur 
untuk melaksanakan 

Manajemen puncak, manajer mutu, manajer teknis, dan 
manajer lainnya yang diperlukan untuk mengoperasikan 
laboratorium merupakan personel manajerial laboratorium, 
sehingga perlu dilakukan pengaturan kepada seluruh personel 
laboratorium, sampai dengan teknisi, etc. 

 
Note: untuk memastikan kelayakannya yang harus dinilai adalah 
kompetensi personel untuk melaksanakan fungsi yang diberikan 
kepadanya 

Jika fungsi-fungsi manajemen dipegang secara 
rangkap perlu dipastikan bahwa conflict of interest 
dapat dihindari dan sistem manajemen mutu dapat 
berjalan secara efektif. 

 
Uraian tugas masing-masing fungsi harus sesuai 
dengan persyaratan butir ini. 
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 pengujian dan/atau 

kalibrasi, dan untuk 
memulai tindakan 
untuk mencegah atau 
meminimalkan 
penyimpangan 
tersebut 

  

 4.1.5.b memiliki 
pengaturan agar bebas 
tekanan 

 Organisasi harus membuat bukti Implementasi dari 
persyaratan ini. 

 4.1.5.c kebijakan dan 
prosedur perlindungan 
kerahasiaan informasi 
dan hak kepemilikan 

CUKUP JELAS Apakah butir ini cukup dengan kebijakan saja atau 
perlu Prosedur, sebaiknya di perjelas lagi,bukti 
Implementasinya 

 4.1.5.d menghindari 
keterlibatan yang 
mengurangi 
kepercayaan 

CUKUP JELAS  

 4.1.5.e menegaskan 
struktur organisasi 

Struktur organisasi laboratorium atau struktur organisasi induk 
laboratorium yang digunakan sebagai dasar sistem manajemen 
harus mencakup seluruh unit kerja, dengan fungsi-fungsi mutu, 
administratif dan teknis yang diperlukan untuk mengoperasikan 
laboratorium, yang dipimpin oleh manajemen puncak (apapun 
namanya, sesuai dengan legalitas hukum laboratorium atau 
organisasi induknya) yang memiliki kewenangan untuk 
menetapkan seluruh kebijakan dan sumber daya yang 
diperlukan untuk mengoperasikan laboratorium sesuai dengan 
persyaratan ISO/IEC 17025: 2005. 

Struktur Organisasi

 4.1.5.f menentukan 
tanggung jawab dan 

CUKUP JELAS Uraian Tugas beserta dengan wewenang dan
tanggung jawab masing-masing Fungsi.
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 wewenang personil   
 4.1.5.g mengadakan 

penyeliaan yang 
memadai 

CUKUP  JELAS Di sesuaikan dengan kondisi laboratorium apakah 
perlu penyelia atau tidak 

 4.1.5.h memiliki 
manajemen teknis 

Laboratorium harus memiliki manajemen teknis (apapun nama 
jabatannya, satu orang atau lebih) dengan kompetensi yang 
memadai - yang mencakup keseluruhan lingkup pengujian 
dan/atau kalibrasi yang dinyatakan oleh laboratorium - untuk 
bertanggungjawab terhadap kegiatan teknis laboratorium dan 
penyediaan sumber daya yang diperlukan untuk memastikan 
mutu hasil uji dan/atau kalibrasi laboratorium. 

 
Manajemen teknis dapat dijabat oleh seorang manajer teknis 
atau terdiri dari gabungan personel teknis (dengan posisi 
manajerial) yang masing-masing bertanggungjawab terhadap 
bidang pengujian atau kalibrasi tertentu. Seluruh permasalahan 
teknis terkait dengan kegiatan pengujian dan/atau kalibrasi 
harus dicakup oleh manajemen teknis. 

Cukup jelas

 4.1.5.i menunjuk 
manajer mutu 

Laboratorium harus menunjuk seorang personel sebagai  
manajer mutu (apapun namanya) - dengan tanggung jawab dan 
kewenangan untuk memastikan sistem manajemen mutu 
diimplementasikan dan diikuti sepanjang waktu. Personel yang 
ditunjuk sebagai manajer mutu harus memiliki posisi yang 
memadai - untuk melaksanakan tanggung jawab dan 
kewenangannya - yang bertanggungjawab secara langsung 
kepada manajemen puncak. 

Cukup jelas

 4.1.5.j menunjuk 
deputi personil inti 

CUKUP JELAS Disesuaikan dengan kondisi laboratorium , bila 
memerlukan

 4.1.5. k) menjamin 
bahwa personel 

CUKUP JELAS Harus ada bukti implementasi bahwa laboratorium
memastikan personilnya berkontribusi.

Dokumen ini tidak dikendalikan jika diunduh/ uncontrolled when downloaded
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 menyadari relevansi 

dan pentingnya 
kegiatan mereka dan 
bagaimana mereka 
dapat berkontribusi 
dalam pencapaian 
tujuan sistem 
manajemen 

  

 4.1.6 Manajemen 
Puncak harus 
menjamin bahwa 
proses komunikasi 
yang tepat ditetapkan 
dalam laboratorium 
dan bahwa komunikasi 
memegang peranan 
dalam kaitannya 
dengan efektivitas 
sistem manajemen 

Manajemen puncak menetapkan frekuensi, media, pemantauan 
dan materi komunikasi di dalam organisasi yang diperlukan 
untuk efektifitas sistem manajemen 

Dokumentasi sistem manajemen mutu harus 
menyatakan tentang frekuensi, media, pemantauan 
dan materi komunikasi 

 
Panduan mutu harus menyatakan secara eksplisit 
tentang proses komunikasi yang dilakukan di dalam 
organisasi 

 

2 4.2 Sistem Manajemen 

 4.2.1 menetapkan, 
menerapkan dan 
memelihara sistem 
manajemen sesuai 
lingkup 

Sistem Manajemen adalah sistem untuk menetapkan kebijakan 
dan sasaran, serta untuk mencapai sasaran yang telah 
ditetapkan. Sistem manajemen dari sebuah organisasi dapat 
mencakup sistem manajemen yang berbeda, seperti sistem 
manajemen mutu, sistem manajemen lingkungan, sistem 
manajemen keuangan, dan sebagainya. Konsep sistem 
manajemen mutu, sebagaimana dijelaskan dalam ISO 9000, 
dapat dinyatakan dalam diagram berikut:

Harus ada kebijakan dari sistim manajemen mutu 
yang ditetapkan. Terdapat bukti sosialisasi dari Sistim 
Manajemen Mutu, dan efektifitas pemahaman sistim 
manajemen mutu. 
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 ssiisstteemm mmaannaajjeemmeenn mmaannaajjeemmeenn  ppuunnccaakk 

sseerraannggkkaaiiaann  eelleemmeenn  yyaanngg  ssaalliinngg  bbeerrkkaaiittaann aakkttiivviittaass  tteerrkkoooorrddiinnaassii  uunnttuukk oorraanngg  aattaauu  sseekkeelloommppookk  oorraanngg  yygg 
mmeennggaarraahhkkaann  ddaann  mmeennggeennddaalliikkaann mmeennggaarraahhkkaann  ddaann  mmeennggeennddaalliikkaann  oorrggaanniissaassii 

oorrggaanniissaassii  ppaaddaa  ttiinnggkkaattaann  tteerrttiinnggggii 
 

ssiisstteemm  mmaannaajjeemmeenn kkeebbiijjaakkaann  mmuuttuu 
ssiisstteemm  uunnttuukk  mmeenneettaappkkaann  kkeebbiijjaakkaann  ddaann kkeesseelluurruuhhaann  mmaakkssuudd  ddaann  aarraahh  oorrggaanniissaassii 
ssaassaarraann  sseerrttaa  uunnttuukk  mmeennccaappaaii  ssaassaarraann tteerrkkaaiitt  mmuuttuu  yyaanngg  ddiinnyyaattaakkaann  sseeccaarraa  ffoorrmmaall 

oolleehh  mmaannaajjeemmeenn  ppuunnccaakk 
 

ssiisstteemm  mmaannaajjeemmeenn  mmuuttuu mmaannaajjeemmeenn  mmuuttuu 
ssiisstteemm  mmaannaajjeemmeenn  uunnttuukk  mmeennggaarraahhkkaann aakkttiivviittaass  tteerrkkoooorrddiinnaassii  uunnttuukk ssaassaarraann  mmuuttuu 

ddaann  mmeennggeennddaalliikkaann  oorrggaanniissaassii  bbeerrkkeennaaaann mmeennggaarraahhkkaann  ddaann  mmeennggeennddaalliikkaann sseessuuaattuu  uunnttuukk  ddiiccaappaaii,,  aattaauu  ddiittuujjuu  tteerrkkaaiitt 
ddeennggaann  mmuuttuu oorrggaanniissaassii  bbeerrkkeennaaaann  ddeennggaann  mmuuttuu ddeennggaann  mmuuttuu 

 

ppeenniinnggkkaattaann    bbeerrkkeellaannjjuuttaann 
aakkttiivviittaass  bbeerruullaanngg  uunnttuukk  mmeenniinnggkkaattkkaann 
kkeemmaammppuuaann  mmeemmeennuuhhii  ppeerrssyyaarraattaann 

 
 

ppeerreennccaannaaaann  mmuuttuu  ppeennggeennddaalliiaann  mmuuttuu  jjaammiinnaann  mmuuttuu ppeenniinnggkkaattaann  mmuuttuu 
bbaaggiiaann  mmaannaajjeemmeenn  mmuuttuu  uunnttuukk bbaaggiiaann  mmaannaajjeemmeenn  mmuuttuu  ddeennggaann bbaaggiiaann  mmaannaajjeemmeenn  mmuuttuu  uunnttuukk bbaaggiiaann  mmaannaajjeemmeenn  mmuuttuu 
mmeenneettaappkkaann  ssaassaarraann  mmuuttuu  ddaann  ffookkuuss  ppaaddaa  ppeemmeennuuhhaann mmeemmbbeerriikkaann  kkeeyyaakkiinnaann  bbaahhwwaa  uunnttuukk  mmeenniinnggkkaattkkaann 

mmeenneennttuukkaann  pprroosseess  ooppeerraassiioonnaall  yyaanngg ppeerrssyyaarraattaann  mmuuttuu ppeerrssyyaarraattaann  mmuuttuu  aakkaann kkeemmaammppuuaann  mmeemmeennuuhhii 
ddiippeerrlluukkaann  sseerrttaa  ssuummbbeerr  ddaayyaa  uunnttuukk   ddiippeennuuhhii  ppeerrssyyaarraattaann  mmuuttuu 

mmeemmeennuuhhii  ssaassaarraann  mmuuttuu 

 
eeffeekkttiivviittaass eeffiissiieennssii 

sseejjaauuhh  mmaannaa  kkeeggiiaattaann  yyaanngg  hhuubbuunnggaann  aannttaarraa  hhaassiill  yyaanngg 
ddiirreennccaannaakkaann  ddaappaatt ddiiccaappaaii  ddaann  ssuummbbeerr  ddaayyaa  yyaanngg 

ddiirreeaalliissaassiikkaann  ddaann  hhaassiill  yyaanngg ddiigguunnaakkaann 
ddiirreennccaannaakkaann  ddaappaatt  ddiiccaappaaii 

Sistem manajemen laboratorium harus mencakup seluruh 
kegiatan (mutu, administratif dan teknis) yang diperlukan  untuk 
menjamin mutu hasil uji dan/atau kalibrasi dari laboratorium. 
Sistem manajemen harus didokumentasikan sesuai dengan 
kebutuhan laboratorium, yang dapat mencakup sistem  
kebijakan, prosedur, dan instruksi yang diperlukan, yang harus 
dikomunikasikan, dipahami dan diimplementasikan oleh personel 
laboratorium sesuai dengan tugas dan tanggungjawabnya. 
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 4.2.2 kebijakan dan 

mutu ditetapkan dalam 
panduan mutu dan 
pernyataan kebijakan 
mutu harus diterbitkan 
dibawah wewenang 
manajemen puncak 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sasaran mutu harus 
ditetapkan dan dikaji 
ulang dalam kaji ulang 
manajemen 

Panduan Mutu (apapun namanya) merupakan sebuah dokumen 
yang menjelaskan sistem manajemen mutu laboratorium, bukan 
dokumen yang berisi penulisan ulang persyaratan standar 
ISO/IEC 17025: 2005, tetapi menjelaskan apa yang dilakukan 
laboratorium untuk memenuhi persyaratan ISO/IEC 17025: 
2005. Panduan Mutu laboratorium harus dapat memberikan 
gambaran tentang sistem manajemen mutu yang ditetapkan  
dan diimplementasikan oleh laboratorium. 

 
Dalam kerangka akreditasi KAN, dokumentasi sistem 
manajemen juga harus mencakup pengaturan tentang 
penandatangan sertifikat yang disetujui oleh KAN, masa 
akreditasi serta implementasi kebijakan penggunaan simbol 
akreditasi di dalam sertifikat/laporan uji/kalibrasi. 

 

 
 
 

Sasaran mutu harus terukur dan ditetapkan dengan 
mempertimbangkan: 

• Kebutuhan saat ini dan masa depan organisasi dan 
pasar yang dilayani 

• Temuan kaji ulang manajemen yang relevan 
• Unjuk kerja produk dan jasa organisasi pada saat ini 
• Tingkat kepuasan pelanggan dan pihak berkepentingan 
• Hasil penilaian diri sendiri (self-assessment) 
• Pembandingan, analisis pesaing, kesempatan untuk 

peningkatan 
• Sumber daya yang diperlukan untuk mencapai sasaran, 
• Harus dipantau dan diukur efektifitasnya 
• Harus dikaji ulang pada saat kaji ulang manajemen 
• Harus ditetapkan waktu pencapaiannya 

Penetapan, Pemantauan dan Evaluasi Sasaran Mutu.

Dokumen ini tidak dikendalikan jika diunduh/ uncontrolled when downloaded
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 4.2.3 Manajemen 

puncak harus 
memberikan bukti 
komitmen tentang 
pengembangan dan 
implementasi sistem 
manajemen dan 
meningkatkan/ 
menyempurnakan 
efektivitasnya secara 
berkelanjutan 

CUKUP JELAS Bukti Komitmen harus di nyatakan dalam kebijakan 
Panduan Mutu dan terdapat bukti objektif komitmen 
tersebut. 

 4.2.4 Manajemen 
puncak harus 
mengomunikasikan 
kepada organisasi 
mengenai pentingnya 
memenuhi persyaratan 
customer demikian 
juga persyaratan 
perundang-undangan 
dan peraturan lainnya 

CUKUP JELAS (dan lihat juga 4.1.6) Termasuk kebijakan Komunikasi, Namun bukti 
objektif implementasinya apakah ada agenda 
manajemen puncak menyampaikan materi ini. 

 4.2.5 panduan mutu 
menjadi acuan dan 
menggambarkan 
struktur dokumentasi 

CUKUP JELAS Struktur Dokumentasi dalam Panduan mutu ( Level 
1, 2, 3 ). 

 4.2.6 tanggung jawab 
manajemen teknis dan 
manajer mutu 
ditetapkan dalam 
panduan mutu 

CUKUP JELAS Uraian tugas dan tanggung jawab dalam Panduan 
Mutu. 

 4.2.7 Manajemen 
Puncak harus 

CUKUP JELAS Harus ada kebijakan dan dalam Panduan Mutu dan 
bukti objektif Implementasi ( konsep maupun agenda
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 menjamin bahwa 

integritas sistem 
manajemen dipelihara 
pada saat perubahan 
terhadap sistem 
manajemen 
direncanakan dan 
diimplementasikan 

 ) Manajemen Puncak

 

3 4.3 Pengendalian 
dokumen 

 4.3.1 menetapkan dan 
memelihara prosedur 
pengendalian 
dokumen 

Tujuan Dokumentasi Sistem Manajemen: 
 Komunikasi Informasi 

 Piranti penyaluran informasi dan komunikasi 
 Jenis dan cakupannya bergantung pada 

produk, proses, tingkat formalitas sistem 
komunikasi, tingkat kemampuan komunikasi 
di dalam organisasi dan budaya organisasi 

 Bukti Kesesuaian 
 Pemberian bukti bahwa apa yang 

direncanakan telah dikerjakan 
 Diseminasi Pengetahuan di dalam organisasi 

 Untuk mendiseminasikan dan menyimpan 
pengalaman organisasi, misalnya dalam 
spesifikasi teknis yang dapat digunakan 
sebagai dasar perancangan dan 
pengembangan produk baru 

 
Dokumentasi Sistem Manajemen Mutu harus mencakup: 

• Pernyataan kebijakan mutu dan sasaran mutu; 
• Panduan mutu; 
• Prosedur terdokumentasi yang dipersyaratkan 

Prosedur Pengendalian Dokumen harus memuat 
mekanisme pengendalian dokumen yang di lakukan. 

 4.3.2 pengesahan dan 
penerbitan dokumen 

 4.3.3 perubahan 
dokumen 

Dokumen ini tidak dikendalikan jika diunduh/ uncontrolled when downloaded
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  standar yang diacu; 

• Dokumen yang diperlukan oleh organisasi (termasuk 
laboratorium dan lembagainspeksi) untuk 
memastikan perencanaan, pengoperasian dan 
pengendalian proses secara efektif; 

• Rekaman yang dipersyaratkan oleh standar yang 
diacu; 

• Dapat disimpan dalam berbagai media, termasuk 
cetakan, foto, optik, magnetik, file komputer, dll 

 
Bila laboratorium menggunakan media selain cetakan, 
laboratorium harus memiliki pengaturan untuk 
pengendalian dokumentasi sistem manajemen mutu 
dalam media lain tersebut (prosedur pengendalian 
dokumennya harus menjelaskan tentang prosedur untuk 
hal tersebut). 

 
Panduan mutu: dokumen yang menjelaskan sistem 
manajemen mutu dari sebuah organisasi. Panduan mutu dapat 
bervariasi dalam hal detail dan format sesuai dengan ukuran 
dan kompleksitas organisasi itu sendiri, yang mencakup: 

• lingkup sistem manajemen mutu; 
• prosedur terdokumentasi yang dibuat untuk 

keperluan sistem manajemen mutu, atau acuan ke 
prosedur tersebut; 

• deskripsi interaksi antar proses di dalam sistem 
manajemen mutu 

 
Prosedur: cara tertentu untuk melaksanakan sebuah kegiatan 
atau proses (ciri utama: melibatkan beberapa unit/fungsi 
kegiatan) 
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  Instruksi Kerja: deskripsi rinci tentang bagaimana melakukan 

dan merekam pekerjaan 
 
Form: dokumen yang digunakan untuk merekam data yang 
diperlukan dalam sistem manajemen mutu F 
Form dapat berlaku pada semua level dokumentasi 

 
Rekaman: dokumen yang menyatakan hasil yang dicapai atau 
memberikan bukti tentang kegiatan yang telah dilakukan 

 
Level dokumentasi yang diperlukan dapat disesuaikan dengan 
kebutuhan organisasi 

 
Hirarki Dokumentasi Sistem Manajemen Mutu:

 

 

 
 
 

PPMM 
 
 
 
 

pprroosseedduurr  ssiisstteemm 
mmaannaajjeemmeenn  mmuuttuu 

 
 
 

IInnssttrruukkssii  kkeerrjjaa  ddaann  ddookkuummeenn 
ssiisstteemm  mmaannaajjeemmeenn  mmuuttuu  llaaiinnyyaa 

 
 

MMeennjjeellaasskkaann  ssiisstteemm  mmaannaajjeemmeenn 

mmuuttuu  ddaann  ssaassaarraann  mmuuttuu 

 
MMeennjjeellaasskkaann  pprroosseess  ddaann  kkeeggiiaattaann 
yyaanngg  ssaalliinngg  bbeerrkkaaiittaann  yyaanngg 
ddiippeerrlluukkaann  uunnttuukk 
mmeennggiimmpplleemmeennttaassiikkaann    ssiisstteemm 
mmaannaajjeemmeenn  mmuuttuu 

 
 
 

TTeerrddiirrii  ddaarrii  ddookkuummeenn  kkeerrjjaa  yyaanngg 
rriinnccii 
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4 4.4 Kaji ulang 
permintaan, tender 
dan kontrak 

 4.4.1 menetapkan dan 
memelihara prosedur 
kaji ulang permintaan, 
tender dan kontrak 

harus menyadari bahwa tidak semua pelanggan memahami 
kebutuhannya. Laboratorium hendaknya dapat memberikan 
saran kepada pelanggan dan membantunya untuk menentukan 
kelayakan pengujian/kalibrasi yang dibutuhkan. 

 
Untuk laboratorium kalibrasi, dalam kaji ulang kontrak 
hendaknya mendiskusikan ketidakpastian pengukuran yang 
dapat dicapainya untuk memastikan bahwa hasil kalibrasi yang 
diberikan dapat memenuhi kebutuhan pelanggannya. 

 
Untuk laboratorium yang merupakan bagian dari organisasi yang 
lebih besar, seringkali kegiatan kaji ulang permintaan, tender 
dan kontrak ini dilakukan oleh unit kerja pendukung di luar unit 
kerja laboratorium. Dalam kasus ini manajemen harus 
menetapkan, mendokumentasikan dan mengimpelementasikan 
pengaturan tertentu untuk  memastikan bahwa unit kerja 
pelaksana proses kaji ulang ini memahami persyaratan yang 
ditetapkan oleh laboratorium dan menjamin bahwa proses kaji 
ulang permintaan, tender dan kontrak yang dipersyaratkan 
dalam ISO/IEC 17025 dapat dipenuhi. 

 

 4.4.2 rekaman kaji 
ulang dipelihara 

CUKUP JELAS  

 4.4.3 kaji ulang 
mencakup pekerjaan 
yang disubkontrakkan 

CUKUP JELAS  

 4.4.4 penyimpangan 
dari kontrak 

CUKUP JELAS  
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 diinformasikan kepada 

pelanggan 
  

 4.4.5 amandemen 
kontrak 

CUKUP JELAS  

 

5 4.5 Subkontrak 
pengujian dan 
kalibrasi 

 4.5.1 diberikan kepada 
subkontraktor yang 
kompeten 

Laboratorium harus mendokumentasikan kebijakan dan 
prosedur untuk mengikat subkontraktor. Laboratorium 
terakreditasi yang menggunakan jasa subkontraktor 
bertanggungjawab kepada pelanggannya untuk menjamin 
bahwa subkontraktornya telah memenuhi persyaratan sistem 
manajemen dan kompeten untuk melakukan pengujian/kalibrasi 
yang diperlukan. Penggunaan laboratorium yang diakreditasi 
oleh KAN atau laboratorium yang diakreditasi oleh partner MRA 
KAN sebagai subkontraktor dipandang cukup untuk menjamin 
kompetensi. Semua hasil yang dilaporkan oleh subkontraktor 
harus dimuat di dalam sertifikat yang diterbitkan oleh 
laboratorium yang mensubkontrakkan pekerjaan 

 
Bila subkontraktor tidak diakreditasi oleh KAN atau badan 
akreditasi lain yang diakui oleh KAN, laboratorium harus 
merekam hasil asesmennya yang memberikan bukti bahwa 
subkontraktornya memenuhi persyaratan ISO/IEC 17025. 
Laboratorium harus dapat menunjukkan rekaman kesesuaian 
subkontraktornya dengan ISO/IEC 17025 untuk pekerjaan 
tersebut, sebelum perjanjian subkontrak, yang meliputi: 

 
• Salinan panduan mutu subkontraktor yang memenuhi 

persyaratan ISO/IEC 17025; 
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  • Salinan dokumen mutu (Prosedur, IK) untuk melaksanakan 

pekerjaan yang disubkontrakkan; 
• Rekaman kompetensi personel yang melaksanakan 

pekerjaan yang disubkontrakkan; 
• Rekaman teknis yang dapat membuktikan kompetensi 

laboratorium subkontraktor (validasi, verifikasi, 
ketidakpastian bila relevan) 

• Format sertifikat/laporan untuk pekerjaan yang akan 
disubkontrakkan

 

 4.5.2 memberitahu 
pelanggan 

CUKUP JELAS  

 4.5.3 bertanggung 
jawab atas pekerjaan 
yang disubkontrakkan 

CUKUP JELAS  

 4.5.4 memelihara 
daftar subkontraktor 
dan bukti kesesuaian 

CUKUP JELAS  

 

6 4.6 Pembelian jasa 
dan perbekalan 

 4.6.1 kebijakan dan 
prosedur memilih dan 
membeli jasa dan 
perbekalan 

Pembelian jasa dan perbekalan di sini termasuk pembelian 
bahan habis pakai dan barang yang tidak tahan lama atau 
mudah rusak, serta pembelian jasa kalibrasi alat ukur/alat uji. 

 
Untuk pembelian jasa kalibrasi, laboratorium harus mengacu 
pada Kebijakan KAN tentang Ketertelusuran pengukuran untuk 
menjamin bahwa persyaratan ketertelusuran dapat dipenuhi. 

 
Bila unit kerja pembelian jasa dan perbekalan berada di luar unit 
kerja laboratorium, manajemen harus menetapkan, 
mendokumentasikan dan mengimpelementasikan pengaturan 
tertentu untuk  memastikan bahwa unit kerja yang
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  melaksanakan proses pembelian jasa dan perbekalan 

memahami persyaratan yang ditetapkan oleh laboratorium dan 
menjamin proses pembelian jasa dan perbekalan yang 
dipersyaratkan dalam ISO/IEC 17025 dapat dipenuhi. (lihat 
penjelasan pada bagian 2.1.1) 

 

 4.6.2 verifikasi jasa 
dan perbekalan 
sebelum digunakan 

CUKUP JELAS  

 4.6.3 dokumen 
pembelian dikaji ulang 
dan disahkan 
spesifikasi teknisnya 

 
CUKUP JELAS 

 

 4.6.4 mengevaluasi 
pemasok dan 
memelihara rekaman 
evaluasi 

CUKUP JELAS  

 

7 4.7 Pelayanan 
kepada pelanggan 

 4.7.1 mengupayakan 
kerjasama dengan 
pelanggan 

CUKUP JELAS  

 4.7.2 laboratorium 
harus mencari umpan 
balik, baik positif 
maupun negatif dari 
customer-nya. Umpan 
balik tersebut harus 
digunakan dan 
dianalisis untuk 

Laboratorium hendaknya memandang pengaduan pelanggan 
sebagai umpan balik  negatif, laboratorium harus mencari 
masukan positif maupun negatif 

 
Laboratorium harus mencari umpan balik dari customers-nya 
untuk meningkatkan: 

• sistem manajemen; dan 
• layanan kalibrasi atau pengujian yang diberikan. 

Customer Survei ( Perhitungan, Hasil evaluasi, 
Sasaran ) 
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 meningkatkan/menye 

mpurnakan sistem 
manajemen, kegiatan 
pengujian dan kalibrasi 
serta pelayanan 
customer 

Umpan balik dapat mencakup survei dan kaji ulang 
laporan bersama pelanggan. 

 

 

8 4.8 Pengaduan 

 mempunyai kebijakan 
dan prosedur 
menyelesaikan 
pengaduan dan 
memelihara 
rekamannya 

CUKUP JELAS  

 

9 4.9 Pengendalian 
pekerjaan 
pengujian dan/atau 
kalibrasi yang tidak 
sesuai 

 4.9.1 mempunyai 
kebijakan dan 
prosedur untuk 
pekerjaan yang tidak 
sesuai dengan 
prosedur 

Laboratorium hendaknya merekam pekerjaan yang tidak sesuai, 
termasuk yang ditemukan oleh personel laboratorium dalam 
implementasi sistem manajemen mutunya. 

 
Pekerjaan yang tidak sesuai dapat terjadi di seluruh unsur atau 
pekerjaan yang tercakup di dalam sistem manajemen 
laboratorium, baik bersifat mutu, teknis maupun administratif. 

 
Tindak lanjut terhadap pekerjaan yang tidak sesuai dapat 
berupa: 

• koreksi (correction) – tindakan untuk 
menghilangkan ketidaksesuaian yang teramati 

 

 4.9.2 melakukan 
tindakan perbaikan 
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  • tindakan perbaikan (corrective action) – tindakan 

untuk menghilangkan penyebab dari 
ketidaksesuaian yang teramati atau situasi yang 
tidak diinginkan lainnya 

• tindakan pencegahan (preventive action) – bila 
dalam proses analisis ditemukan adanya 
penyebab ketidaksesuaian potensial yang perlu 
ditindaklanjuti 

 
Sesuai dengan butir 4.11 Tindakan Perbaikan.

 

 

10 4.10 Peningkatan 

 Laboratorium harus 
meningkatkan 
efektivitas sistem 
manajemen secara 
berkelanjutan melalui 
penggunaan kebijakan 
mutu, sasaran mutu, 
hasil audit, analisis 
data, tindakan 
perbaikan dan 
pencegahan serta kaji 
ulang manajemen 

Peningkatan berkelanjutan dapat dilakukan dengan prinsip- 
prinsip sebagai berikut: 

• mencari kesempatan untuk meningkatkan 
efektifitas dan efisiensi proses 

• tidak hanya menunggu permasalahan yang 
menyebabkan kesempatan peningkatan 

• dapat berupa perubahan kecil selangkah maupun 
perubahan strategis terhadap organisasi 

• dapat menghasilkan perubahan produk, proses 
bahkan sistem manajemen mutu 

• harus terdapat proses untuk mengidentifikasi dan 
mengelola kegiatan peningkatan 

 
lihat penjelasan 4.2; 4.9; 4.11, 4.12, 4.14, 4.15. 

Harus ada Program, Pelaksanaan, Pengukuran dan 
Pemantauan serta evaluasi . 

 

11 4.11 Tindakan 
perbaikan 

 4.11.1 menetapkan 
kebijakan dan 

Tindakan perbaikan sebagai piranti peningkatan, yang 
bersumber dari :
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 prosedur tindakan 

perbaikan 
• Rekaman pekerjaan yang tidak sesuai 
• Pengaduan pelanggan 
• Laporan audit 
• Hasil kaji ulang manajemen 
• Hasil analisis data 
• Hasil pengukuran kepuasan pelanggan 
• Rekaman sistem manajemen mutu yang relevan 
• Usulan dari personel di dalam organisasi 
• Hasil penilaian diri sendiri 

 

 4.11.2 melakukan 
analisis penyebab 

CUKUP JELAS  

 4.11.3 melakukan 
pemilihan dan 
pelaksanaan tindakan 
perbaikan 

 
CUKUP JELAS 

 

 4.11.4 melakukan 
pemantauan tindakan 
perbaikan 

CUKUP JELAS  

 4.11.5 melakukan 
audit tambahan 

CUKUP JELAS  

 

12 4.12Tindakan 
pencegahan 

 4.12.1 peningkatan 
yang diperlukan dan 
penyebab 
ketidaksesuaian 

Tindakan pencegahan merupakan proses proaktif untuk 
mengidentifikasi kesempatan peningkatan, bukan meruapak 
reaksi terhadap permasalahan atau pengaduan yang telah 
terjadi. Piranti manajemen mutu terpadu, seperti diskusi, dan 
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 diidentifikasi pembuatan diagram alir, dsb dapat membantu proses 

pelaksanaan tindakan pencegahan. Manajemen laboratorium 
hendaknya juga mempertimbangkan perlunya memberikan 
mekanisme formal kepada staf laboratorium untuk berkontribusi 
memberikan saran untuk peningkatan. 

 
Tindakan pencegahan harus mencakup: 

• Penentuan potensi ketidaksesuaian dan 
penyebabnya 

• Evaluasi kebutuhan tindakan untuk mencegah 
terulangnya ketidaksesuaian 

• Penentuan dan implementasi tindakan yang 
dibutuhkan 

• Perekaman hasil dari tindakan yang dilakukan 
• Kaji ulang terhadap tindakan pencegahan yang 

telah dilakukan 

 

 4.12.2 prosedur 
mencakup tahap awal 
dan penerapan 
pengendalian 

CUKUP JELAS  

 

13 4.13 Pengendalian 
rekaman 

 4.13.1 menetapkan 
dan memelihara 
prosedur pengendalian 
rekaman dan 
penyimpanan rekaman 

Rekaman implementasi persyaratan manajemen maupun 
persyaratan teknis ISO/IEC 17025 harus dipelihara oleh 
laboratorium dengan prosedur yang memadai, dan dapat 
disimpan baik dalam bentuk cetakan, rekaman elektronik 
(termasuk dalam file komputer), atau cara lain sesuai dengan 
kebutuhan laboratorium.

 

 4.13.2 menyimpan 
rekaman teknis 

CUKUP JELAS Daftar Rekaman Tehnis yang akan di pelihara, sistim 
pengendaliannya, waktu kadaluarsa, serta

Dokumen ini tidak dikendalikan jika diunduh/ uncontrolled when downloaded



interpretasi 17025 21/42 

 

 
 
 
 

 

No 
 

Elemen ISO/IEC 
17025:2005 

 

Penjelasan   

Tindak Lanjut 

 
   penanggung jawabnya harus jelas. Termasuk 

rekaman mutu. 

 

14 4.14 Audit internal 

 4.14.1 secara periodik 
melakukan audit 
internal oleh personil 
yang kompeten 

Program atau jadwal audit internal harus mencakup seluruh 
elemen sistem manajemen dalam periode 12 (dua belas) bulan. 
Audit hendaknya dapat memastikan bahwa: 

 
• Prosedur yang ditetapkan di dalam sistem manajemen 

diikuti secara konsisten; 
• Sasaran yang ditetapkan di dalam sistem manajemen 

dapat dicapai; 
• Tugas-tugas yang diberikan kepada personel 

laboratorium dijalankan dengan baik; 
• Terdapat kesempatan untuk melakukan peningkatan 

 

 4.14.2 melakukan 
tindakan perbaikan 

Tindakan perbaikan dapat mengikuti butir 4.9 Pengendalian 
pekerjaan pengujian yang tidak sesuai; 4.11 Tindakan 
perbaikan.

 

 4.14.3 hasil audit 
internal direkam 

CUKUP JELAS  

 4.14.4 melakukan 
verifikasi tindak lanjut 

CUKUP JELAS  

 

15 4.15 Kaji ulang 
manajemen 

 4.14.1 secara periodik 
menyelenggarakan kaji 
ulang manajemen 

Masukan yang dibahas: 
• kecocokan kebijakan dan prosedur; 

Tindak-lanjut hasil kaji ulang Manajemen harus di 
tetapkan, penanggung jawabnya, Batas waktu 
penyelesaiannya, serta di lakukan pemantauan.
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  • laporan personel manajerial (termasuk masukan dari 

personel teknis) 
• hasil audit internal yang terakhir; 
• tindakan perbaikan dan pencegahan; 
• asesmen lembaga eksternal; 
• hasil uji banding dan/atau uji profisiensi; 

 
• perubahan volume dan jenis pekerjaan; 
• umpanbalik customer; 
• pengaduan 
• rekomendasi tentang peningkatan, 
• faktor-faktor lainnya seperti kegiatan pengendalian 

mutu, sumber daya dan pelatihan 
• sasaran mutu 

 
Keluaran yang diharapkan: 

• Unjuk kerja pencapaian sasaran produk dan proses; 
• Unjuk kerja peningkatan di dalam organisasi; 
• Penilaian kecukupan sumber daya dan struktur 

organisasi 
• Strategi dan inisiataif pemasaran, produk, serta 

kepuasan pelanggan dan pihak berkepentingan; 
• Pencegahan kerugian dan rencana pengurangan 

resiko; 
• Informasi perencanaan strategis untuk kebutuhan 

organisasi di masa mendatang; 
• Penetapan sasaran mutu periode berikutnya 

 
 

Hasil kaji ulang manajemen harus dipahami oleh seluruh 
personel laboratorium sesuai dengan tanggung jawabnya 
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  Kaji ulang manajemen harus dipimpin oleh ”manajemen puncak” 

laboratorium sesuai dengan struktur organisasi di dalam   
legalitas hukumnya. 

 

 4.15.2 hasil kaji ulang 
manajemen direkam 
dan dijamin tindak 
lanjutnya 

Tindakan perbaikan dapat mengikuti butir 4.9 Pengendalian 
pekerjaan pengujian yang tidak sesuai; 4.11 Tindakan 
perbaikan; dst 

 

 

Persyaratan Teknis 
 

15 5.1 Umum 

 5.1.1 faktor yang 
menentukan 
kebenaran dan 
kehandalan hasil 

  

 5.1.2 
mempertimbangkan 
faktor-faktor 5.1.1 

  

 

16 
 

5.2 Personel   

 5.2.1 memastikan 
kompetensi semua 
personel 

Evaluasi personel merupakan bagian utama asesmen 
laboratorium. Kriteria personel harus dievaluasi berdasarkan 
cakupan pekerjaan, kompleksitas dan frekuensi pelaksanaan 
pengujian atau kalibrasi yang tercakup di dalam lingkup yang 
diakreditasi atau diajukan untuk diakreditasi 

 
Kekurangan dalam kemampuan penglihatan dapat menghalangi 
seseorang untuk melaksanakan pekerjaan dengan baik (sebagai 
contoh, tekstil, uji tak rusak, kimia atau mikrobiologi).
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5.2.2 merumuskan 
sasaran dan program 
pendidikan, pelatihan 
dan ketrampilan 

Manajemen harus menjamin bahwa dalam pekerjaan tersebut, 
kekurangan dalam kemampuan penglihatan tidak 
mempengaruhi keabsahan hasil. 

 
Bila laboratorium memberikan opini dan interpretasi di dalam 
sertifikat/laporan, termasuk penilaian kesesuaian dengan 
spesifikasi, laboratorium harus menetapkan personel yang 
memiliki pengetahuan yang mendalam tentang bidang teknis 
yang relevan dengan hasil uji/kalibrasi yang dilaporkan di dalam 
sertifikat/laporan untuk memberikan opini dan interpretasi. 

 

Laboratorium harus memiliki prosedur yang memadai untuk 
pelatihan personel baru dan untuk mengembangkan keahlian 
personel teknis di dalam melaksanakan pekerjaan baru atau 
pekerjaan di dalam lingkup akreditasi yang jarang dilakukan. 
Kriteria yang digunakan untuk mengevaluasi kompetensi 
personel harus menjadi bagian dari atau diacu dalam sistem 
manajemen mutu laboratorium. 

 
Rekaman pelatihan dan penilaian kompetensi harus dipelihara, 
dan harus mencakup atau mengacu pada rekaman pengujian 
atau kalibrasi yang dilakukan selama pelatihan dan penilaian 
kompetensi. Keabsahan hasil yang diperoleh oleh personel 
teknis, khususnya pada tahap awal setelah penyelesaian 
pelatihan teknis untuk pekerjaan baru bagi personel tersebut 
harus dimonitor.

 

 5.2.3 menggunakan 
personel yang 
dikaryakan atau 
dikontrak 

CUKUP JELAS  

 5.2.4 memelihara CUKUP JELAS  
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 uraian tugas   
 5.2.5 memberikan 

kewenangan kepada 
personel dan 
memelihara rekaman 
personel 

Penandatangan sertifikat yang disetujui oleh KAN, atau personel 
yang diajukan sebagai penandatangan sertifikat yang diakui oleh 
KAN harus memenuhi syarat dan aturan KAN. 

 
Pekerjaan pengujian/kalibrasi yang dilakukan di lokasi yang jauh 
dari laboratorium (seperti di lokasi sampel uji atau barang yang 
dikalibrasi, atau di fasilitas bergerak laboratorium) hendaknya 
dilakukan di bawah pengendalian teknis yang memadai. 

 
Bila laboratorium memiliki kegiatan yang dilakukan lebih dari  
satu lokasi permanen, laboratorium harus memiliki 
penandatangan sertifikat yang disetujui oleh KAN untuk setiap 
lokasi permanen tersebut atau penandatangan sertifikat di lokasi 
induk laboratorium harus berada di setiap lokasi permanen 
laboratorium secara periodik untuk memantau pekerjaan di luar 
lokasi induk tersebut. 

 
Dalam kasus, penandatangan sertifikat mengunjungai lokasi 
permanen di luar lokasi induk laboratorium, seluruh kegiatan 
penandatangan sertifikat di lokasi tersebut harus direkam. 

 

 

17 5.3 Kondisi 
akomodasi dan 
lingkungan 

 5.3.1 fasilitas 
laboratorium 
memfasilitasi 
kebenaran unjuk kerja 
pengujian 

CUKUP JELAS Fasilitas yang d gunakan harus di bandingkan 
dengan persyaratan yang di tetapkan oleh metode 
uji. 

Dokumen ini tidak dikendalikan jika diunduh/ uncontrolled when downloaded



interpretasi 17025 26/42 

 

 
 
 
 

 

No 
 

Elemen ISO/IEC 
17025:2005 

 

Penjelasan   

Tindak Lanjut 

 
 5.3.2 memantau, 

mengendalikan dan 
merekam kondisi 
lingkungan 

Untuk setiap pekerjaan yang dilakukan di lapangan (di luar  
lokasi permanen laboratorium/in-situ), lokasi pengujian dan/atau 
kalibrasi harus dipilih sedemikian hingga dapat meminimalkan 
pengaruh kondisi lingkungan dan kontaminasi terhadap 
keabsahan hasil uji/kalibrasi. 

 
Untuk pekerjaan di lapangan (di luar lokasi permanen 
laboratorium/in-situ), lokasi (spesifik) pelaksanaan 
pengujian/kalibrasi, dan seluruh kondisi lingkungan yang relevan 
harus dicatat dan direkam bersama dengan data hasil 
uji/kalibrasi lainnya. 

Harus ada bukti rekaman pemantauan kondisi 
lingkungan sesuai dengan yang di syaratkan. 

 5.3.3 ada pemisah 
yang efektif antar 
ruangan 

CUKUP JELAS  

 5.3.4 akses ke 
laboratorium 
dikendalikan 

CUKUP JELAS  

 5.3.5 memastikan 
kerumahtanggaan 
yang baik 

CUKUP JELAS  

 

18 5.4 Metode 
pengujian, metode 
kalibrasi dan 
validasi metode 

 5.4.1 menggunakan 
metode yang sesuai 
dan memiliki instruksi 
penggunaan peralatan 

Laboratorium harus menetapkan dan mengimplementasikan 
sistem formal untuk menerbitkan, mengkaji ulang dan 
memutakhirkan metode dan spesifikasi. Sistem tersebut harus 
memungkinkan laboratorium dapat mengetahui setiap edisi 
termutakhir dari standar atau publikasi lain yang diacu di dalam 
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  lingkup akreditasi laboratorium.  

 5.4.2 pemilihan 
metode 

Bila terdapat perubahan publikasi atau standar yang diacu, 
laboratorium harus melakukan kaji ulang terhadap 
kemampuannya untuk menerapkan standar baru tersebut, 
sebelum memutuskan untuk mengadopsi standar edisi terbaru 
atau tetap mengacu standar yang lama. Hasil kaji ulang 
terhadap metode harus direkam. Kaji ulang tersebut dapat 
meliputi verifikasi kinerja metode yang bersangkutan yang 
dianggap penting (selektif), mencakup misalnya presisi, dsb 
sesuai kebutuhan untuk penggunaannya. 

 
Bila metode baku yang diacu oleh laboratorium telah divalidasi 
oleh lembaga pembuat standar, kemampuan laboratorium untuk 
dapat mengimplementasikan metode baku tersebut harus 
dikonfirmasi, melalui verifikasi unjuk kerja peralatan terhadap 
persyaratan standar uji/kalibrasi, ketersediaan bahan acuan 
dan/atau standar, kelayakan akomodasi dan kondisi lingkungan 
laboratorium, keahlian dan kompetensi staf pengujian/kalibrasi, 
dan juga kemampuan laboratorium secara keseluruhan untuk 
mencapai kepresisian metode, limit deteksi atau karakteristik 
unjuk kerja metode lainnya, yang disesuaikan dengan 
kebutuhan/tujuan penggunaan metode tersebut. Uji Profisiensi 
dengan protokol yang sesuai dengan persyaratan metode yang 
diacu juga dapat digunakan untuk mengkonfirmasi kemampuan 
laboratorium untuk melaksanakan metode yang dinyatakan di 
dalam lingkupnya. Apakah hasil verifikasi tersebut memenuhi 
persyaratan atau tidak, hasil tersebut harus dibandingkan 
terhadap data-data validasi atau unjuk kerja metode yang 
tercantum di dalam metode baku yang bersangkutan atau dalam 
publikasi lain yang relevan. 

Harus di perhatikan ruang-lingkup penerapan ( 
matriks dan analit ). 
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  Akreditasi pada dasarnya hanya dapat diberikan untuk 

pengujian/kalibrasi yang dilakukan oleh laboratorium secara 
rutin, khususnya bila keabsahan hasil uji/kalibrasi tersebut 
bergantung pada pengalaman untuk melaksanakan pekerjaan 
tersebut. Bila laboratorium menghendaki diakreditasi untuk 
pengujian/kalibrasi yang tidak rutin, laboratorium harus memiliki 
dan mengimplementasikan prosedur pemeliharaan kompetensi 
dan harus dapat menunjukkan rekaman pelaksanaan 
pengujian/kalibrasi tersebut yang dilakukan dengan frekuensi 
yang memadai untuk menunjukkan keberlanjutan 
kompetensinya.

Tersedia prosedur pengendalian dan pemeliharaan 
kompetensi untuk pekerjaan yang jarang dilakukan. 

 5.4.3 metode yang 
dikembangkan oleh 
laboratorium 

CUKUP JELAS  

 5.4.4 metode tidak 
baku 

CUKUP JELAS  

 5.4.5 validasi metode CUKUP JELAS  
 5.4.6 estimasi 

ketidakpastian 
pengukuran 

Laboratorium kalibrasi harus mengevaluasi ketidakpastian 
pengukurannya sesuai dengan prinsip-prinsip yang diberikan 
oleh ISO Guide to the expression of uncertainty and 
measurement (ISO GUM), yang telah diadopsi oleh KAN dalam 
Pedoman KAN tentang Evaluasi dan Pelaporan Ketidakpastian 
Pengukuran. Sebagai pendukung pernyataan Kemampuan 
Pengukuran Terbaiknya, laboratorium harus melakukan 
konfirmasi melalui eksperimen yang menunjukkan bahwa 
pernyataan kemampuan pengukuran terbaiknya tersebut dapat 
dicapai. 

 
Prinsip-prinsip evaluasi ketidakpastian berdasarkan ISO GUM 
pada dasarnya juga relevan untuk diterapkan di laboratorium 
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  pengujian. Pada saat ini, telah tersedia standar atau publikasi 

yang memberikan panduan evaluasi ketidakpastian untuk 
aplikasi atau sektor tertentu (dengan memenuhi prasyarat yang 
ditetapkan dalam masing-masing dokumen tersebut), antara 
lain: 

• Eurachem Guide – Uncertainty in Chemical Analysis 
untuk pengujian kimia analisis; 

• IECEE CTL 001 – Application of Uncertainty in 
Measurement for Conformity Assessment in 
Electrotechnical Sector untuk pengujian kelistrikan; 

• ISO 5725: part 1 – 6: Accuracy (trueness and 
precision) untuk evaluasi ketidakpastian 
berdasarkan eksperimen unjuk kerja metode; 

• ISO/TR 21748 untuk penggunaan data repeatability 
dan reproduceability yang diperoleh dari 
eksperimen sebagai sumber data evaluasi 
ketidakpastian sesuai dengan prinsip ISO GUM; 

• ISO/TR 21749 untuk penggunaan data hasil 
rancangan eksperimen sebagai sumber data 
evaluasi ketidakpastian sesuai dengan prinsip ISO 
GUM 

• Data-data hasil verifikasi unjuk kerja/karakteristik 
metode yang digunakan di laboratorium merupakan 
sumber data evaluasi ketidakpastian di samping 
sumber data lainnya, misalnya: data kalibrasi 
peralatan, data hasil uji profisiensi, dll. 

 
Laboratorium pengujian harus mengestimasi ketidakpastian 
pengukuran untuk semua pengujian kuantitatif 

 
Laboratorium harus melaporkan ketidakpastian pengukuran 
sebagai batas hasil pengujian bila ketidakpastian dapat 

 

Dokumen ini tidak dikendalikan jika diunduh/ uncontrolled when downloaded



interpretasi 17025 30/42 

 

 
 
 
 

 

No 
 

Elemen ISO/IEC 
17025:2005 

 

Penjelasan   

Tindak Lanjut 

 
  mempengaruhi kesesuaian terhadap batas spesifikasi 

 
Bila menggunakan suatu metode baku, kasus-kasus berikut 
dapat berlaku: 

• Untuk metode pengujian yang tidak mempunyai 
panduan tentang ketidakpastian pengukurannya, 
maka laboratorium harus mengestimasi 
ketidakpastian hasil pengujian menggunakan 
prosedur yang memadai. 

• Untuk suatu metode pengujian baku yang memuat 
panduan tentang estimasi ketidakpastian, 
laboratorium pengujian diminta untuk mengikuti 
prosedur evaluasi ketidakpastian yang diberikan 
dalam metode baku tersebut. 

• Untuk suatu metode pengujian baku yang 
memberikan estimasi ketidakpastian pengukuran 
tipikal untuk hasil uji, laboratorium diijinkan untuk 
mengutip angka tersebut bila mereka dapat 
menunjukkan kesesuaian secara penuh terhadap 
metode uji tersebut 

• Untuk suatu metode uji yang telah mempunyai data 
yang dipublikasikan tentang data beberapa 
komponen ketidakpastian pengukuran, misalnya 
reproduksibilitas antar laboratorium, laboratorium 
harus menggunakan nilai tersebut hanya sebagai 
panduan dan mempertimbangkannya bersama 
dengan kontributor ketidakpastian terkait lainnya 
seperti homogenitas, kestabilan, bahan acuan, dsb, 
untuk mengestimasi ketidakpastian pengukurannya 
sendiri. Tingkat kedalaman estimasi ketidakpastian 
dapat berbeda untuk bidang teknis yang berbeda. 
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  Pada saat mengestimasi ketidakpastian pengukuran untuk 

metode uji, laboratorium harus mengevaluasi semua sumber 
ketidakpastian. Bila perhitungan dari komponen tertentu 
dibuktikan tidak signifikan, laboratorium dapat memilih untuk 
mengabaikan komponen tersebut. Namun, semua rekaman dari 
evaluasi tersebut harus didokumentasikan 

 

 5.4.7 pengendalian 
data 

Laboratorium harus memiliki dan mengimplementasikan 
prosedur perhitungan dan pemindahan data sesuai dengan 
proses perhitungan dan pemeriksaan yang dilakukan oleh 
laboratorium, diperlukan pengaturan yang memadai bila 
laboratorium menggunakankomputer dan peralatan otomatis 

 

 

19 5.5 Peralatan 

 5.5.1 dilengkapi 
dengan semua 
peralatan yang 
diperlukan 

CUKUP JELAS  

 5.5.2 akurasi peralatan 
yang diperlukan dan 
program kalibrasi 

Laboratorium harus menetapkan batas-batas akurasi, atau 
kesalahan terbesar maksimum, atau ketidakpastian dari 
peralatan yang digunakan yang berpengaruh signifikan terhadap 
hasil uji dan/atau kalibrasi di dalam lingkupnya. 

 
Laboratorium harus melakukan verifikasi terhadap alat ukur, 
berdasarkan hasil kalibrasinya untuk memastikan bahwa 
peralatan tersebut memenuhi batas-batas akurasi, atau 
kesalahan terbesar maksimum atau ketidakpastian yang layak 
digunakan untuk melaksanakan pengujian dan/atau kalibrasi 
sesuai dengan metode uji dan/atau kalibrasi yang dinyatakan 
dalam lingkupnya. Penilaian kesesuaian terhadap spesifikas 
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  peralatan dapat dilakukan berdasarkan ”Kebijakan KAN tentang 

Ketertelusuran Pengukuran” dan ”Pedoman KAN tentang 
Evaluasi dan Pelaporan Ketidakpastian Pengukuran”. 

 
Verifikasi dilakukan dengan acuan pada data-data unjuk kerja 
alat (dari manual paralatan, atau dari persyaratan unjuk kerja 
pengukuran), dan keputusan hasil verifikasi tentang layak atau 
tidaknya alat tersebut digunakan dalam proses 
pengujian/kalibrasi di laboratorium harus direkam. 

 

 5.5.3 dioperasikan 
oleh personel yang 
berwenang 

CUKUP JELAS  

 5.5.4 diidentifikasi 
secara unik 

CUKUP JELAS  

 5.5.5 rekaman 
peralatan dipelihara 

CUKUP JELAS  

 5.5.6 prosedur 
penanganan yang 
aman 

Prosedur menguraikan tentang, bahwa bila melaksanakan 
pengujian/kalibrasi diluar gedung permanen, laboratorium 
melakukan tindakan, sebelum dibawa dan saat dikembalikan, 
untuk memastikan kelayakan fungsi dari peralatan ukur yang 
digunakan.

 

 5.5.7 peralatan yang 
tidak berfungsi dengan 
baik ditarik dari 
penggunaan 

CUKUP JELAS  

 5.5.8 diberi identifikasi 
status kalibrasi 

CUKUP JELAS  

 5.5.9 peralatan diluar 
pengendalian langsung 
dipastikan fungsi dan 

Pengendalian peralatan di luar pengendalian langsung dalam 
persyaratan klausul ini juga termasuk keadaan tertentu pada 
saat peralatan untuk sementara berada di luar pengendalian 
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 status kalibrasi 

sebelum digunakan 
laboratorium, sebagai contoh bila alat ukur atau alat uji 
laboratorium sedang dalam proses kalibrasi di laboratorium 
kalibrasi eksternal. 

 
Dalam kasus ini laboratorium harus melaksanakan pemeriksaan 
unjuk kerja peralatan sebelum dikirimkan ke laboratorium 
kalibrasi eksternal dan setelah peralatan tersebut kembali 
berada di laboratorium. Hasil pemeriksaan unjuk kerja harus 
direkam, dan laboratorium harus dapat membuktikan bahwa 
berdasarkan hasil pemeriksaan unjuk kerja, peralatan tersebut 
dapat digunakan kembali sesuai dengan fungsinya.

 

 5.5.10 pengecekan 
antara sesuai prosedur 

CUKUP JELAS  

 5.5.11 memastikan 
pemutakhiran salinan 
akibat kalibrasi 

CUKUP JELAS  

 5.5.12 dijaga 
kemananan dari 
penyetelan 

CUKUP JELAS  

 

20 5.6 Ketertelusuran 
pengukuran 

 5.6.1 peralatan yang 
berpengaruh signifikan 
terhadap hasil 
uji/kalibrasi harus 
dikalibrasi 

Laboratorium harus memiliki program dan prosedur penanganan 
kalibrasi untuk alat ukur atau alat uji dan alat bantu yang 
berpengaruh signifikan terhadap hasil uji dan/atau kalibrasi yang 
tercakup dalam lingkup pekerjaan uji dan/atau kalibrasinya, 

 
Interval kalibrasi harus ditetapkan oleh laboratorium  berdasarkan 
tujuan penggunaan alat ukur/alat uji, persyaratan penggunaan 
alat ukur/alat uji, riwayat kalibrasi alat ukur/alat uji, atau bukti-
bukti pendukung lainnya. 
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  KAN memberikan petunjuk interval kalibrasi dan/atau verifikasi 

untuk jenis-jenis alat ukur/alat uji tertentu di dalam persyaratan 
khusus untuk aplikasi ISO/IEC 17025 dalam bidang tertentu. 

 
Interval kalibrasi yang direkomendasikan oleh KAN tersebut 
merupakan petunjuk, laboratorium harus memperpendek  
interval kalibrasinya, bila terdapat bukti bahwa rekomendasi 
tersebut tidak sesuai dengan kebutuhan laboratorium, dan dapat 
memperpanjang interval kalibrasinya bila terdapat bukti bahwa 
alat ukur/alat uji yang digunakan oleh laboratorium mampu 
memenuhi kebutuhan laboratorium dengan interval kalibrasi  
atau verifikasi yang lebih panjang. 

 
Perubahan interval kalibrasi merupakan proses yang dapat 
mempengaruhi lingkup akreditasi laboratorium. Untuk 
laboratorium kalibrasi, perpangjangan interval kalibrasi ini dapat 
memiliki konsekuensi perubahan ”kemampuan pengukuran 
terbaik (BMC)” yang diberikan di dalam lingkup akreditasi. 

 
Perubahan interval kalibrasi harus merupakan kegiatan yang 
terencana yang tercakup di dalam prosedur penanganan 
kalibrasi peralatan laboratorium. 

 
Bila perubahan interval kalibrasi menyebabkan peralatan tidak 
mampu memenuhi persyaratan akurasi yang ditetapkan, lingkup 
akreditasi di mana alat tersebut digunakan dapat dibekukan 

 
KAN menetapkan Kebijakan KAN tentang Ketertelusuran 
Pengukuran yang harus dipenuhi oleh laboratorium yang 
menginginkan akreditasi berdasarkan ISO/IEC 17025. 

 

 5.6.2 persyaratan 
khusus laboratorium 

Bila   laboratorium   memutuskan   untuk   menetapkan   program 
kalibrasi in-house untuk alat ukur dan alat uji yang digunakan 
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 kalibrasi dan pengujian dalam pekerjaannya, laboratorium harus memenuhi persyaratan 

tentang kalibrasi in-house yang ditetapkan dalam Kebijakan KAN 
tentang Ketertelusuran. 

 
Dalam hal ini kompetensi laboratorium untuk 
melaksanakan kalibrasi akan diases oleh asesor kalibrasi 
(harus dibedakan antara kalibrasi, sesuai definisi VIM 
atau pemeriksaan unjuk kerja (kalibrasi) 
instrument…untuk instrument refer ke Supplementary 
Requirement untuk sektor terkait), namun demikian hal 
ini tidak dapat memberikan status akreditasi 
laboratorium kalibrasi, kecuali bila laboratorium juga 
mengajukan aplikasi untuk akreditasi laboratorium 
kalibrasi. Kemampuan laboratorium untuk melakukan 
kalibrasi in-house tidak dinyatakan di dalam lingkup 
akreditasi laboratorium, namun demikian bila terdapat 
ketidaksesuaian di dalam sistem kalibrasi in-house yang 
mempengaruhi keabsahan hasil kalibrasi in-house, 
pekerjaan pengujian di dalam lingkup akreditasi 
laboratorium yang dipengaruhi oleh peralatan tersebut 
dapat dibekukan. 

 
Laporan kalibrasi in-house harus memuat informasi, bila sesuai, 
yang disebutkan dalam klausul 5.10.2 dan klausul 5.10.4 
ISO/IEC 17025, yaitu harus memuat informasi yang rinci 
tentang tapi tidak terbatas pada: 

• fungsi peralatan yang dikalibrasi 
• batas spesifikasi dari peralatan yang dikalibrasi 
• rentang ukur peralatan yang dikalibrasi 
• pernyataan kesesuaian dari peralatan yang 

dikalibrasi apakan dapat memenuhi persyaratan 
yang ditetapkan 
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 5.6.3 standar acuan 

dan bahan acuan 
Terdapat beberapa jenis peralatan yang memiliki tingkat 
kestabilan yang rendah, sehingga peralatan jenis ini harus 
dikalibrasi (diverifikasi) setiap saat sebelum digunakan atau 
pada interval yang pendek untuk mengetahui unjuk kerjanya. 
Dalam hal ini laboratorium harus memiliki standar acuan atau 
bahan acuan bersertifikat yang sesuai dengan rentang 
penggunaan peralatan. 

 
Laboratorium harus memiliki dan mengimplementasikan 
prosedur yang diperlukan untuk kalibrasi (pemeriksaan) unjuk 
kerja peralatan. Hasil pemeriksaan harus direkam.

 

 

21 5.7 Pengambilan 
sampel 

 5.7.1 mempunyai 
prosedur dan rencana 
pengambilan sampel 

Kondisi dimana laboratorium terlibat dalam pengambilan sampel 
adalah sangat bervariasi. Beberapa laboratorium sama sekali 
tidak terlibat apapun, yang lain mempunyai tanggung jawab 
selintas, dan beberapa mengambil bagian dari keseluruhan 
proses. Dalam kasus terakhir, laboratorium dianjurkan untuk 
memperoleh akreditasi yang mencakup pengambilan sampel 
sperti pengujian. Kondisi berikut berlaku bagi akreditasi untuk 
pengambilan sampel: 

 
• Laboratorium harus mempunyai prosedur 

pengambilan sampel yang terdokumentasi. Yang 
dapat berupa standar nasional atau internasional. 
Bila metode in-house digunakan, keabsahan  untuk 
kegunaannya harus ditunjukkan dengan data yang 
tepat. 

• Metode pengambilan sampel harus dikutip dalam 
laporan pengujian bila laboratorium memutuskan 
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  untuk memeprluas hasil uji nya berlaku untuk 

secara menyeluruh 
 
Bila laboratorium mempunyai sebagian atau tanpa pengendalian 
tidak ada kontrol selama pengambilan sampel, hal-hal berikut 
harus diperhatikan: 

 
• Laporan pengujian harus memuat rincian dari 

sampel yang diberikan oleh pemasok dan informasi 
historis lainnya yang relevan seperti kondisi pada 
saat penerimaan, tanggal pengambilan sampel 
yang dilaporkan. Bila sampel mempunyai 
karakteristik yang  menimbulkan keraguan tentang 
keabsahannya, tapi tidak mungkin untuk 
membuang sample tersebut, pernyataan yang jelas 
tentang kekurangan yang ada harus dibuat dalam 
laporan. 

• Bila pelanggan, pemasok atau personil pabrik 
mengambil sampel, mereka harus diberi instruksi 
sampling cara pengambilan sampel secara tertulis. 
Laboratorium mungkin perlu untuk memberikan 
wadah sampel yang bersih dan berlabel dan/atau 
pelatihan teknik pengambilan sampel. Wadah 
sampel harus bebas dari sumber kontaminasi 
sampel 

• Bila metode uji menyatakan penggunaan metode 
sampling tertentu, dan laboratorium tidak 
mempunyai bukti bahwa pengambil sampel 
mengikuti metode tersebut maka kenyataan ini 
harus dituliskan dalam laporan. 
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 5.7.2 penyimpangan 

prosedur pengambilan 
sampel direkam 

CUKUP JELAS  

 5.7.3 rekaman 
pengambilan sampel 

CUKUP JELAS  

 

22 5.8 Penanganan 
barang yang diuji 
dan dikalibrasi 

 5.8.1 memiliki 
prosedur penanganan 

Laboratorium harus memiliki dan mengimplementasikan 
prosedur penanganan barang yang diuji/dikalibrasi, termasuk 
perlindungan terhadap integritas, identifikasi, dan juga 
pemeriksaan dan pemastian cara pengoperasian barang yang 
diuji/dikalibrasi.

 

 5.8.2 memiliki sistem 
identifikasi 

CUKUP JELAS  

 5.8.3 abnormalitas 
dikomunikasikan ke 
pelanggan 

CUKUP JELAS  

 5.8.4 memiliki 
prosedur dan fasilitas 
untuk menghindari 
deteriorasi 

CUKUP JELAS  
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5.9 Jaminan mutu hasil 
pengujian dan kalibrasi 

  

 mempunyai prosedur 
pengendalian mutu 

Laboratorium harus memiliki dan mengimplementasikan 
prosedur pengendalian mutu yang dapat menjamin kebenaran 
dan kehadalan hasil uji dan/atau kalibrasi sesuai dengan volume 
dan jenis pekerjaan di dalam lingkupnya. Data pengendalian 
mutu dapat diperoleh dari, tetapi tidak terbatas pada:

Harus di tetapkan sistim Quality Control yang di 
lakukan, untuk tiap parameter termasuk perhitungan, 
pembuatan bahan, evaluasi Qualiti Control beserta 
tindak-lanjutnya. 

Dokumen ini tidak dikendalikan jika diunduh/ uncontrolled when downloaded



interpretasi 17025 39/42 

 

 
 
 
 

 

No 
 

Elemen ISO/IEC 
17025:2005 

 

Penjelasan   

Tindak Lanjut 

 
  a. penggunaan bahan acuan bersertifikat secara reguler 

dan/atau pengendalian mutu internal menggunakan 
bahan acuan sekunder 

b. partisipasi dalam uji banding antar laboratorium atau uji 
profisiensi 

c. replika pengujian atau kalibrasi menggunakan metode 
yang sama atau berbeda 

d. pengujian ulang atau kalibrasi barang yang masih ada 
e. korelasi hasil dari karakteristik barang yang berbeda 

 
Pengendalian mutu adalah bagian dari sistem manajemen mutu 
dengan fokus pada PEMENUHAN PERSYARATAN MUTU. 

 
Laboratorium harus berpartisipasi dalam program uji profisiensi 
atau uji banding antar laboratorium lainnya sesuai dengan 
”Kebijakan KAN tentang Uji Profisiensi”. 

 
Uji Profisiensi atau uji banding antar laboratorium bukan 
merupakan pengganti prosedur pengendalian mutu internal 
tetapi merupakan suplemen terhadap prosedur pengendalian 
mutu internal. Oleh karena itu disamping berpartisipasi dalam 
program uji profisiensi atau uji banding, laboratorium harus 
memiliki dan mengimplementasikan prosedur pengendalian 
mutu internal untuk memastikan keabsahan hasil uji dan/atau 
kalibrasi yang dinyatakan dalam lingkupnya, dengan 
memperhatikan volume dan jenis pekerjaan laboratorium. 

 

  

Data Pengendalian 
Mutu harus dianalisis 
dan, bila ditemukan 
berada di luar kriteria 

Data pengendalian mutu harus direkam dan dianalisis dengan 
cara tertentu yang memungkinkan kecenderungan yang terjadi 
dalam sistem pengujian dan/atau kalibrasi di laboratorium dapat 
terdeteksi. Salah satu cara perekaman data pengendalian mutu 
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 tindakan yang telah 

ditentukan 
sebelumnya, tindakan 
tertentu harus 
dilakukan untuk 
mengoreksi 
permasalahan dan 
mencegah pelaporan 
hasil yang salah 

adalah penggunaan control chart . 
 
Laboratorium harus menetapkan batas keberterimaan yang 
mewakili seluruh pekerjaan uji dan/atau kalibrasi di dalam 
lingkupunya, yang dapat ditentukan dari data-data verifikasi 
atau validasi metode uji dan/atau kalibrasi 
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 5.10.1 dilaporkan 
secara akurat, jelas, 
tidak meragukan dan 
obyektif 

CUKUP JELAS  

 5.10.2 laporan 
pengujian dan 
sertifikat kalibrasi 
sekurang-kurangnya 
mencakup informasi 

Sertifikat yang mencantumkan simbol akreditasi, sebagai tanda 
pengakuan formal terhadap kompetensi laboratorium dalam 
melaksanaan pengujian/kalibrasi yang dilaporkan dalam 
sertifikat, harus memuat tanda tangan penandatangan sertifikat 
yang disetujui oleh KAN. 

 
Penandatangan sertifikat yang disetujui oleh KAN adalah 
personel laboratorium yang menyebabkan simbol akreditasi KAN 
sebagai tanda pengakuan formal dapat dicantumkan dalam 
sertifikat kalibrasi yang diterbitkan oleh laboratorium.

 

 5.10.3 tambahan 
untuk laporan 
pengujian 

CUKUP JELAS  

 5.10.4 tambahan 
untuk sertifikat 
kalibrasi 

Untuk sertifikat kalibrasi, laboratorium kalibrasi tidak boleh 
mencantumkan rekomendasi tentang interval kalibrasi, kecuali 
diminta oleh pemilik alat yang dikalibrasi, atau dipersyaratkan 
oleh regulasi metrologi legal.
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Dalam kasus interval kalibrasi diminta oleh pelanggan, 
rekomendasi interval kalibrasi harus didasarkan pada bukti-bukti 
yang diperlukan untuk penetapan interval kalibrasi, dan 
rekomendasi interval kalibrasi tersebut harus didasarkan analisis 
yang memadai. 

 
Dalam kasus interval kalibrasi dipersyaratkan oleh regulasi 
metrologi legal, rekomendasi interval kalibrasi harus sesuai 
dengan regulasi metrologi legal yang berlaku, dan acuan 
penetapan interval kalibrasi tersebut harus dicantumkan dalam 
sertifikat kalibrasi.

 

 5.10.5 pendapat dan 
interpretasi 

Sertifikat uji/kalibrasi dapat memuat opini dan interpretasi, 
termasuk di dalamnya pernyataan kesesuaian dengan spesifikasi 
tertentu, yang ditetapkan oleh pelanggan, spesifikasi stándar 
atau metode, spesifikasi regulasi atau spesifikasi lainnya. 

 
Bila sertifikat yang diterbitkan oleh laboratorium memuat opini 
dan interpretasi, laboratorium harus menetapkan dan 
mengimplementasikan prosedur penetapan opini dan 
interpretasi, menetapkan acuan untuk penetapan opini dan 
interpretasi serta menetapkan personel yang kompeten untuk 
memberikan opini dan interpretasi terhadap hasil uji/kalibrasi 
yang dilaporkan.

 

 5.10.6 hasil pengujian 
dan kalibrasi dari 
subkontraktor 

CUKUP JELAS  

 5.10.7 transmisi hasil 
secara elektronik 

Bila laboratorium melakukan transmisi hasil uji/kalibrasi secara 
elektronik, laboratorium harus memiliki dan 
mengimplementasikan prosedur yang dapat melindungi 
integritas data dan harus tetap menjaga kerahasiaan data milik 
pelanggan
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 5.10.8 format laporan 

dan sertifikat 
CUKUP JELAS  

 5.10.9 amandemen 
laporan pengujian dan 
sertifikat kalibrasi 

CUKUP JELAS  
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