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TUJUAN 
PENGELOLAAN LABORATORIUM 

LABORATORIUM KOMPETEN
mampu menghasilkan data PENGUJIAN/KALIBRASI yang 
valid karena dikelola oleh personil yang kompeten dimana 
seluruh faktor teknis dikendalikan melalui peneran sistem
manajemen mutu

Kompetensi laboratorium tidak bisa diklaim sepihak, tetapi 
ada  proses rekognisi formal oleh lembaga berwenang 
melalui AKREDITASI.
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ISO/IEC 17025

(Persyaratan Umum Kompetensi Laboratorium
Pengujian dan Laboratorium Kalibrasi)

 Berisi semua persyaratan yang harus dipenuhi oleh
laboratorium pengujian dan kalibrasi dalam mengoperasikan
sistem mutu untuk memastikan kompetensinya

 Sebagai persyaratan kompetensi laboratorium oleh lembaga
regulator (pemerintah) dan lembaga yang memberikan
pengakuan (badan akreditasi)

 Digunakan sebagai persyaratan saling pengakuan antar negara
melalui perjanjian saling pengakuan (mutual recognition 
arrangement)



ISO/IEC 17025
– Persyaratan umum kompetensi dalam melakukan pengujian

dan/atau kalibrasi, termasuk pengambilan sampel, dengan
menggunakan:

· metode standar
· metode tidak standar
· metode yang dikembangkan laboratorium

– Diterapkan pada semua organisasi mencakup
· laboratorium pihak pertama
· kedua
· ketiga
· bagian dari inspeksi dan sertifikasi produk

– Pemenuhan terhadap persyaratan regulasi yang terkait
dengan laboratorium dan persyaratan keselamatan
laboratorium tidak dicakup dalam standar ini

– Dapat diterapkan oleh semua laboratorium tanpa
mengindahkan jumlah personel atau luasnya lingkup
kegiatan pengujian dan/atau kalibrasi

– Memenuhi prinsip-prinsip ISO 9001 jika telah memenuhi
ISO/IEC 17025



o Menggunakan pendekatan proses, sejalan dengan standar yang
lebih mutakhir, antara lain 9001, 15189, 17020, 17021, 17024,
17065 .

o Lebih menekankan orientasi pada hasil dari sebuah proses, bukan
deskripsi pekerjaan dan langkah-langkah

o Memberikan penekanan lebih kuat pada teknologi informasi, yang
mencakup penggunaan sistem komputer, rekaman elektronik, hasil
dan laporan elektronik

o Menggunakan pendekatan risk-based thinking
o Menggunakan terminology yang lebih modern sesuai kemajuan

jaman, antara lain semakin diakuinya penggunaan dokumen dan
rekaman elektronik untuk menggantikan dokumen dan rekaman
cetak



o Menyesuaikan dengan perubahan Vocabulary of Metrology (VIM) 
dan penggunaan istilah serta struktur yang selaras dengan standar
ISO/IEC untuk jenis LPK - lainnya

o Ruang lingkupnya mencakup seluruh kegiatan laboratorium
termasuk pengujian, kalibrasi dan sampling yang dilakukan untuk 
kegiatan kalibrasi dan pengujian

o Mensyaratkan penetapan dan pemenuhan kriteria kompetensi
personel, kalibrasi dan pemeliharaan peralatan serta seluruh proses 
yang digunakan oleh laboratorium untuk menghasilkan data

o Mensyaratkan laboratorium untuk berpikir dan beroperasi dengan
cara yang dapat menjamin bahwa seluruh proses berada dalam
kendali dan data yang dihasilkan selalu handal





High Level Structure ISO/IEC 17025: 2017

4. Persyaratan Umum

5. Persyaratan Struktural

6. Persyaratan Sumber Daya

7. Persyaratan Proses

8. Persyaratan Sistem 
Manajemen

building code tata nilai, komitmen, niat

foundation
landasan pelaksanaan,
dasar hukum, organisasi

frame and system komponen pelaksanaan
kegiatan

perangkat, tata
cara pelaksanaan,

appliances

maintenance
pemeliharaan, 
penjaminan konsistensi



Handling of sample (7.4)Handling of sample (7.4)

RequestRequest Report / 
result

SampelSampel
/item

Review of 
Request

(7.1)

Review of 
Request

(7.1)

Selection, 
verification, 
validation of 

method  
(7.2)

Selection, 
verification, 
validation of 

method  
(7.2)

Sampling
(7.3)

Sampling
(7.3)

Preparation 
of 

sample/item

Preparation 
of 

sample/item

Calibration/t
est execution
Calibration/t
est execution

Release of 
sample/item

Release of 
sample/item Sampel

/item
Sampel
/item

Technical Record 
(7.5)

Technical Record 
(7.5)

Assuring the 
quality of 

result
(7.7)

Assuring the 
quality of 

result
(7.7)

Evaluation of 
measurement 

uncertainty 
(7.6)

Evaluation of 
measurement 

uncertainty 
(7.6)

Reporting 
of result

(7.8)

Reporting 
of result

(7.8)

Control of 
data/information 

management  (7.11)

Complaint (7.9)

Management Requirement (8)

Management 
Of non 

conforming 
work (7.10)

General and Structure Requirement (4 & 5)

Resources
(6)

BISNIS PROSES LABORATORIUM DALAM PERSYARATAN ISO/IEC 17025



o Bertujuan untuk meningkatkan kepercayaan terhadap pengoperasian laboratorium

o Berisi persyaratan yang dapat digunakan oleh laboratorium untuk menunjukkan:

kompetensinya, dan

kemampuannya untuk memberikan hasil yang valid

o Laboratorium yang memenuhi 17025: 2017 juga akan beroperasi secara umum sesuai
dengan prinsip ISO 9001

o Mensyaratkan laboratorium untuk merencanakan dan mengimplementasikan tindakan
untuk mengantisipasi resiko dan peluang

o Laboratorium bertanggungjawab untuk memutuskan resiko dan peluang yang 
diantisipasi

o Memfasilitasi kerjasama antara laboratorium dengan laboratorium dan Lembaga lain

o Mendukung pertukaran informasi dan pengalaman, serta harmonisasi standar dan
prosedur

o Pemenuhannya memfasilitasi saling pengakuan dan keberterimaan hasil laboratorium
antar negara di dunia

o “shall” bermakna “persyaratan”; “should” bermakna “rekomendasi”; “may” bermakna
“boleh” atau “diijinkan”; “can” bermakna “kemungkinan” atau “kemampuan”



ISO/IEC 17025: 2017
1. RUANGLINGKUP

2. ACUAN NORMATIF
3. ISTILAH DAN DEFINISI



1. RUANG LINGKUP

o merupakan persyaratan umum kompetensi, ketidakberpihakan, dan
konsistensi pelaksanaan kegiatan laboratorium

o dapat diterapkan untuk seluruh organisasi yang menjalankan kegiatan
laboratorium, berapapun jumlah personelnya

o digunakan oleh pelanggan laboratorium, regulator, organsasi dan skema
saling penilaian, badan akreditasi dan pihak lain untuk mengonfirmasi
kompetensi laboratorium

2. ACUAN NORMATIF

o ISO/IEC Guide 99  - Vocabulary of Basic and General Terms in Metrology 
(VIM)

o ISO/IEC 17000 – Conformity Assessment – Vocabulary and General Principles



o impartiality (3.1): presence of objectivity
o complaint (3.2): expression of dissatisfaction by any person or organization to a 

laboratory (3.6), relating to the activities or results of that laboratory, where a response 
is expected

o interlaboratory comparison (3.3): organization, performance and evaluation of 
measurements or tests on the same or similar items by two or more laboratories in 
accordance with predetermined conditions

o intralaboratory comparison (3.4): organization, performance and evaluation of 
measurements or tests on the same or similar items within the same laboratory (3.6) in 
accordance with predetermined conditions

o proficiency testing (3.5): evaluation of participant performance against pre-established 
criteria by means of interlaboratory comparisons (3.3)

o laboratory (3.6): body that performs one or more of the following activities - testing; 
calibration; sampling, associated with subsequent testing or calibration

o decision rule (3.7): rule that describes how measurement uncertainty is accounted for 
when stating conformity with a specified requirement

o verification (3.8): provision of objective evidence that a given item fulfils specified 
requirements

o validation (3.9): verification (3.8), where the specified requirements are adequate for an 
intended use















ISO/IEC 17025: 2017
4. PERSYARATAN UMUM



4.1 KETIDAKBERPIHAKAN

o Kegiatan laboratorium harus dilakukan secara tidak memihak, 
distrukturkan dan dikelola sedemikian hingga untuk menjaga
ketidakberpihakan

o Laboratorium harus berkomitmen untuk tidak memihak, 
mencegah tekanan komersial, tekanan finasial, dan tekanan lain

o Laboratorium harus mengidentifikasi resiko ketidakberpihakan
dan melakukan tindakan untuk menghilangkan atau
meminimalkan resiko bila terdapat resiko ketidakberpihakan

o Tidak berarti bahwa laboratorium harus organisasi independen
(pihak ke-3), laboratorium yang menjalankan kegiatan sebagai
laboratorium pihak ke-1 dan pihak ke-2 tetap dapat diakreditasi
berdasarkan 17025

ISO/IEC 17025: 2017
4. Persyaratan Umum



4.2 KERAHASIAAN
o Mensyaratkan “perjanjian yang berkekuatan hukum” bagi laboratorium

untuk menjaga kerahasiaan informasi
o Laboratorium harus memberi informasi kepada pelanggan, apabila terdapat

informasi yang dipublikasikan. Bila dipersyaratkan berdasarkan hukum, atau
berdasarkan perjanian kontrak, pelanggan atau pihak terkait harus
diberitahu tentang informasi yang diberikan, kecuali hal ini dilarang
berdasarkan hukum

o Informasi tentang pelanggan yang diperoleh dari pihak selain pelanggan
harus dirahasiakan oleh laboratorium, dan tidak diinformasikan kepada
pelanggan, kecuali disetujui oleh sumber informasi

o Seluruh personel laboratorium, termasuk anggota komite, kontraktor, dan
personel Lembaga lain yang bertindak atas nama laboratorium harus
menjaga kerahasiaan semua informasi yang diperoleh selama kegiatan
laboratorium, kecuali diminta atau dipersyaratkan berdasarkan hukum

o Laboratorium harus tetap tunduk pada peraturan perundangan tentang
keterbukaan informasi dengan mewajibkan laboratorium untuk
memberikan informasi kepada pemilik data dan informasi

ISO/IEC 17025: 2017
4. Persyaratan Umum
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5. PERSYARATAN STRUKTURAL



o Laboratorium harus merupakan entitas legal. Sebagai badan hukum yang berdiri sendiri, atau
bagian dari sebuah badan hukum. Laboratorium harus memenuhi persyaratan bagi badan hukum
untuk melakukan kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan.

o Laboratorium harus memiliki dan menetapkan manajemen yang bertangungjawab
mengoperasikan laboratorium. Tidak lagi menggunakan istilah jabatan khusus, seperti
manajemen puncak, manajemen teknis, dan manajer mutu, tetapi sesuai dengan nomenklatur
jabatan di dalam organisasi

o Laboratorium harus menyatakan ruang lingkup kegiatan yang dilakukan sesuai dengan standar 
ini, dan kesesuaian terhadap 17025 ini hanya untuk kegiatan yang dilakukannya sendiri, tidak
termasuk kegiatan laboratorium yang dipasok atau dilakukan oleh pihak lain secara
berkelanjutan

o Kegiatan yang dilakukan laboratorium adalah untuk memenuhi 17025, persyaratan atau
permintaan pelanggan, regulasi, dan lembaga yang memberikan pengakuan (termasuk
persyaratan badan akreditasi)

o Laboratorium harus menetapkan struktur, tanggung jawab kewenangan, dan
mendokumentasikan prosedur (sejauh diperlukan) untuk menjaga konsistensi

o Laboratorium harus memiliki personel yang (disamping tugas dan tanggungjawab lainnya) 
memiliki tanggungjawab dan wewenang untuk memastikan PDCA di dalam kegiatan
laboratorium dilaksanakan

o Laboratorium harus menjamin integritas dan komunikasi sistem manajemen

ISO/IEC 17025: 2017
5. Persyaratan Struktural



CONTOH BUKTI LEGAL KEBERADAAN LABORATORIUM

• Laboratorium Terpadu IPB adalah Unit Pelaksana Teknis dibawah 
rektor IPB berdasarkan SK Rektor IPB No.127/C/1984, yang 
dikukuhkan kembali dan berubah menjadi Unit Penunjang 
Akademik dibawah Rektor IPB melalui koordinasi Wakil Rektor 
Bidang Pendidikan dan Kemahasiswaan sesuai SK Majelis Wali 
Amanat IPB No.00/MWA-IPB/2017 (Bukan sebenarnya)

• Laboratorium PT Dunia Baru adalah Laboratorium Pengujian yang 
dibentuk berdasarkan Akte Notaris Ahmad Subianto No.21 Tahun 
2018 dan didaftarkan di Kementerian Hukum dan Hak Azasi 
Manusia Republik Indonesia No. AHU-2......AH.01.01 Tahun 2018, 
Tanda Daftar Perusahaan No. 003/2057.D/406.6.11/2018 dan 
Surat Ijin Usaha No.103/2018.A/436.6.11/2009 dari Dinas 
Perdagangan dan Perindustrian Pemerintah Kota Baru (Bukan 
sebenarnya)



CONTOH STRUKTUR ORGANISASI LABORATORIUM 



CONTOH ORGANISASI LABORATORIUM TERPADU IPB



• Bertanggungjawab kepada direktur dan berkoordinasi
dengan manajer QA (sebagai penanggungjawab mutu), dan 
manajer lainnya dalam merencanakan, melaksanakan, dan 
mengembangkan kegiatan pengujian dan kalibrasi. 

• Memimpin Bidang Pengujian dan Kalibrasi dan mengatur
kerjasama diantara Kasubid Laboratorium Lingkungan, 
Ekotoksikologi, dan Mikrobiologi,  Kasubid Laboratorium
Material, dan Kasubid Laboratorium Kalibrasi dalam
pelaksanaan kegiatan pengujian dan kalibrasi.

• Memimpin seluruh personil teknis melakukan identifikasi dan 
kuantifikasi risiko, dan melakukan tindakan  mengeliminasi 
atau meminimalisasi setiap resiko yang teridentifikasi di area 
kerjanya masing-masing.

• Dan seterusnya....................

CONTOH TUGAS, TANGGUNGJAWAB, WEWENANG, DAN 
HUBUNGAN ANTAR PERSONIL
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6. PERSYARATAN SUMBERDAYA



6.1  UMUM
o Mencakup pengaturan personel, fasilitas, peralatan, sistem dan pendukungnya yang 

diperlukan untuk menghasilkan laporan dan/ataju sertifikat uji dan/atau kalibrasi
yang benar dan handal

ISO/IEC 17025: 2017
6. Persyaratan Sumber Daya
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6. Persyaratan Sumber Daya

6.2 PERSONNEL
o Personel laboratorium: internal maupun eksternal harus kompeten dan

bertindak imparsial
o Persyaratan kompetensi (termasuk persyaratan pendidikan, kualifikasi, 

pelatihan, pengetahuan teknis, skill dan pengalaman) untuk personel yang 
mempengaruhi kebenaran hasil uji dan/atau kalibrasi harus didokumentasikan

o Laboratorium harus memiliki personel yang kompeten untuk melakukan
kegiatan laboratorium sesuai tanggungjawabnya dan untuk mengevaluasi
penyimpangan yang signifikan

o Laboratorium harus memiliki prosedur dan memelihara rekaman untuk
menetapkan persyaratan kompetensi, pemilihan personel, pelatihan personel, 
penyeliaan personel, pemberian wewenang personel dan pemantaun
kompetensi personel

o Laboratorium harus memberikan kewenangan personel untuk melakukan
kegiatan laboratorium tertentu, yang mencakup kewenangan untuk
pengembangan, modifikasi, verifikasi dan validasi metode, analisis hasil
termasuk pernyataan kesesuaian dengan spesifikasi serta pemberian opini dan
interpretasi, serta pelaporan, kajian dan pengesahan hasil



6.3 FASILITAS DAN KONDISI LINGKUNGAN

o Fasilitas dan kondisi lingkungan harus memenuhi persyaratan untuk kegiatan
laboratorium dan tidak berpengaruh buruk terhadap hasil
pengujian/kalibrasi

o Persyaratan fasilitas yang berpengaruh terhadap unjuk kerja kegiatan
laboratorium harus didokumentasikan

o Pemantauan, pengendalian, dan perekaman kondisi lingkungan harus
dilakukan sesuai dengan spesifikasi, metode, prosedur, atau apabila
berpengaruh terhadap keabsahan hasil

o Tindakan untuk mengendalikan fasilitas harus diterapkan, dipantau, dan
dikaji ulang secara periodik, yang mencakup akses dan penggunaan area 
yang mempengaruhi kegiatan laboratorium, pencegahan kontaminasi, 
interferensi atau pengaruh buruk terhadap kegiatan laboratorium, 
pemisahan secara efektif antar area yang digunakan untuk kegiatan
laboratorium yang tidak kompatibel

o Apabila laboratorium melakukan kegiatan di lokasi atau fasilitas di luar
kendali permanennya, laboratorium harus melakukan pengendalian, 
pemantauan, dan perekamanan fasilitas dan kondisi lingkungan yang sesuai
untuk memastikan keabsahan dan kehandalan hasil kegiatannya

ISO/IEC 17025: 2017
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6.4 PERALATAN

o Laboratorium harus memiliki akses pada peralatan (standar, alat ukur, piranti lunak, 
data acuan, pelarut, bahan habis pakai, dll) yang diperlukan untuk menjamin
kebenaran unjuk kerja laboratorium dan yang berpengaruh terhadap hasil
pengukuran

o Persyaratan peralatan juga harus dipenuhi pada saat laboratorium menggunakan
peralatan yang berada di luar kendali permanennya

o Laboratorium harus memiliki prosedur untuk penanganan, transportasi, 
penyimpanan, penggunaan dan pemeliharaan peralatan

o Laboratorium harus melakukan verifikasi bahwa peralatan memenuhi persyaratan
yang ditetapkan sebelum pertama kali digunakan atau pada saat digunakan kembali

o Peralatan yang digunakan harus mampu mencapai akurasi atau ketidakpastian yang 
diperlukan untuk memberikan hasil yang valid

o Alat ukur harus dikalibrasi apabila akurasi atau ketidakpastiannya berpengaruh
terhadap keabsahan hasil yang dilaporkan, dan apabila diperlukan untuk menetapkan
ketertelusuran hasil yang dilaporkan

o Laboratorium harus menetapkan program (termasuk interval) kalibrasi, yang harus
dikaji ulang dan disesuaikan kembali untuk menjamin kepercayaan terhadap status 
kalibrasi

ISO/IEC 17025: 2017
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6.4 PERALATAN (lanjutan)

o Seluruh peralatan yang memerlukan kalibrasi harus diberi label (atau cara lain yang 
sesuai) yang menunjukkan status keabsahan status kalibrasinya

o Peralatan yang tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan (akibat kesalahan
penggunaan atau sebab lainnya) harus tidak digunakan untuk melakukan kegiatan

o “pengecekan antara (intermediate check)” harus dilakukan sesuai prosedur tertentu
bila diperlukan untuk menjamin kepercayaan terhadap unjuk kerjanya

o Data bahan acuan atau factor koreksi harus selalu dimutakhirkan dan diterapkan
sejauh diperlukan untuk memenuhi persyaratan yang ditetapkan

o Laboratorium harus melakukan tindakan yang dapat dilakukan dalam praktek untuk
mencegah penyetelan peralatan yang tidak dikehendaki

o Rekaman peralatan harus dipelihara dan dimutakhirkan, yang bila sesuai mencakup
identitas peralatan termasuk versi software dan firmware, nama produsen dan
identifikasi tipe, nomor seri atau identitas unik lainnya, bukti verifikasi bahwa
peralatan memenuhi spesifikasi, lokasi peralatan, tanggal kalibrasi terakhir, hasil
kalibrasi, penyetelan, kriteria keberterimaan, tanggal kalibrasi berikutnya atau interval 
kalibrasi, dokumentasi bahan acuan, hasil verifikasi dan kriteria keberterimaannya, 
periode keabsahan, rencana pemelihraan, tanggal pemeliharaan yang telah dilakukan, 
rincian tentang kerusakan, malfungsi yang pernah terjadi atau modifikasi yang pernah
dilakukan

ISO/IEC 17025: 2017
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6.5 KETERTELUSURAN METROLOGI

o Laboratorium harus memelihara ketertelusuran hasil pengukuran (pengujian
dan kalibrasi) melalui rantai kalibrasi yang didokumentasikan, yang masing-
masing berkontribusi pada ketidakpastian pengukuran, menghubungkannya
pada acuan yang tepat

o Laboratorium harus memastikan hasil pengukuran tertelusur ke Sistem
Internasional Satuan melalui kalibrasi oleh laboratorium yang kompeten, 
nilai CRM yang diproduksi oleh produsen yang kompeten dengan pernyataan
ketertelusuran ke SI, realisasi langsung satuan SI yang dijamin melalui
perbandingan secara langsung atau tidak langsung dengan Standar Nasional
atau Standar Internasional

o Apabila ketertelusuran ke Satuan SI secara teknis tidak mungkin, harus
menjamin ketertelusuran metrologi yang tepat melalui nilai CRM yang 
diproduksi oleh produsen yang kompeten, hasil prosedur pengukuran acuan, 
metode yang  ditetapkan, atau standar konsensus yang dideskripsikan
dengan jelas dan diterima dapat memberikan hasil pengukuran yang sesuai
dengan tujuan penggunaannya dan dijamin melalui perbandingan yang 
sesuai

ISO/IEC 17025: 2017
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KETERTELUSURAN PENGUKURAN



6.6 PRODUK DAN JASA YANG DIBERIKAN OLEH PIHAK EKSTERNAL

o Laboratorium harus memastikan produk dan jasa yang memenuhi persyaratan, 
apabila dimaksudkan untuk dinyatakan sebagai bagian dari pekerjaan yang 
dilakukan sendiri oleh laboratorium; diberikan, seluruhnya atau sebagian secara
langsung oleh laboratorium kepada pelanggannya sebagaimana diterima oleh
laboratorium dari pihak eksternal; digunakan mendukung kegiatan laboratorium

o Laboratorium harus memiliki prosedur dan memelihara rekaman untuk
menetapkan, mengkaji, dan menyetujui persyaratan produk dan jasa dari pihak
eksternal; menetapkan kriteria evaluasi, pemilihan, dan pemantauan unjuk
kerja pemasok; memastikan bahwa produk dan jasa memenuhi persyaratan
yang ditetapkan oleh laboratorium atau yang dipersyaratkan oleh standar
sebelum digunakan, sebelum digabungkan sebagai bagian dari hasil pekerjaan
laboratorium atau sebelum diberikan secara langsung kepada pelanggan
laboratorium

o Laboratorium harus mengomunikasikan persyaratan yang telah ditetapkannya
kepada pemasok eksternal tentang produk dan jasa yang dipasok; kriteria
keberterimaan; kompetensi, termasuk persyaratan kualifikasi personel; kegiatan
yang dimaksudkan oleh laboratorium atau pelanggannya untuk dilakukan di 
tempat pihak eksternal
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7.1 KAJI ULANG PERMINTAAN TENDER DAN KONTRAK

o Laboratorium harus memiliki prosedur yang menjamin bahwa persyaratan
pelanggan ditetapkan, didokumentasikan dan dipahami; laboratorium
memiliki kemampuan dan sumber daya yang memenuhi persyaratan; bila
menggunakan pemasok eksternal, pemasok tersebut memenuhi persyaratan
yang telah ditetapkan, memberikan informasi kepada pelanggan tentang
pekerjaan yang dilakukan oleh pemasok eksternal, dan memperoleh
persetujuan pelanggan; metode dan prosedur yang dipilih mampu
memenuhi persyaratan pelanggan

o Laboratorium harus memberikan informasi kepada pelanggan apabila
metode yang dipilih oleh pelanggan tidak tepat atau kadaluwarsa

o Bila pelanggan meminta pernyataan kesesuaian dengan spesifikasi aturan, 
maka pengambilan keputusannya harus dinyatakan dengan jelas

o Kecuali bila persyaratan kesesuaian ditetapkan di dalam standar atau
ditetapkan oleh pelanggan, aturan pengambilan keputusan oleh
laboratorium harus dikomunikasikan dengan dan disepakati oleh pelanggan
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7.1 KAJI ULANG PERMINTAAN TENDER DAN KONTRAK (lanjutan)

o Perbedaan antara permintaan dan tender dengan kontrak harus disepakati
sebelum kegiatan dilakukan

o Setiap kontrak harus disepakati kedua belah pihak, dan penyimpangan yang 
diminta oleh pelanggan harus tidak berpengaruh terhadap integritas
laboratorium dan keabsahan hasil pekerjaan laboratorium

o Pelanggan harus diberi informasi bila terjadi penyimpangan kontrak
o Bila perubahan kontrak terjadi setelah pekerjaan dilakukan, kaji ulang

kontrak harus diulang dan harus dikomunikasikan kepada seluruh personel
yang terdampak

o Laboratorium harus bekerjasama dengan pelanggan atau perwakilanya
dalam mengklarifikasi permintaan pelanggan dan dalam pemantauan unjuk
kerja laboratorium dalam melakukan pekerjaan yang diminta oleh pelanggan

o rekaman kaji ulang, termasuk perubahan yang signifikan, serta diskusi
penting terkait persyaratan pelanggan dan hasil laboratorium harus
dipelihara
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7.2 PEMILIHAN, VERIFIKASI DAN VALIDASI METODE
7.2.1 Pemilihan dan Verifikasi Metode
o Laboratorum harus menggunakan metode yang tepat untuk seluruh kegiatan

laboratorium, termasuk bila sesuai untuk evaluasi ketidakpastian pengukuran
dan teknik statistik untuk analisis data

o seluruh metode, prosedur dan dokumentasi pendukung harus dijaga
kemutakhirannya dan tersedia untuk diakses

o Laboratorium harus menjamin penggunaan metode mutakhir yang valid kecuali
tidak tepat atau tidak mungkin melakukannya, 

o bila diperlukan harus dilengkapi dengan tambahan rinci untuk menjamin
konsistensi penerapannya

o bila pelanggan tidak menyatakan metode yang harus digunakan, harus memilih
metode yang tepat dan memberikan informasi tentang metode yang digunakan
kepada pelanggan

o direkomendasikan untuk menggunakan metode yang dipublikasikan dalam
standar internasional, regional, dan internasional, atau yang diterbitkan oleh
organisasi teknis yang memiliki reputasi, atau dalam jurnal atau tulisan ilmiah, 
atau sebagaimana dinyatakan oleh pembuat peralatan

o metode yang dikembangkan atau dimodifikasi oleh laboratorium dapat juga
digunakan oleh laboratorium untuk melayani pelanggan
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7.2 PEMILIHAN DAN VERIFIKASI METODE (lanjutan)
7.2.1 Pemilihan dan Verifikasi Metode (lanjutan)
o Laboratorium harus memverifikasi metode untuk menunjukan bahwa

laboratorium mampu mengoperasikan metode dengan benar sebelum
menggunakannya untuk melayani pelanggan, dengan memastikan bahwa
laboratorium mampu mencapi unjuk kerja metode yang dipersyaratkan

o Laboratorium harus memelihara rekaman verifikasi
o verifikasi harus diulangi sebagaimana diperlukan, bila lembaga penerbit metode

melakukan revisi terhadap metode yang digunakan oleh laboratorium
o apabila memerlukan proses pengembangan metode, harus dilakukan sebagai

kegiatan terencana, oleh personel yang kompeten, dan didukung oleh sumber
daya yang diperlukan

o pada saat pengembangan metode dilakukan, harus dilakukan kaji ulang secara
periodik untuk mengonfirmasi bahwa penggunaan metode tersebut masih
memenuhi persyaratan pelanggan, dan setiap rencana pengembangan harus
disetujui disahkan

o penyimpangan dari metode untuk seluruh kegiatan laboratorium hanya dapat
dilakukan apabila penyimpangan tersebut telah didokumentasikan, dijustifikasi
secara teknis, disahkan, dan diterima oleh pelanggan
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7.2 PEMILIHAN DAN VERIFIKASI METODE (lanjutan)
7.2.2 Validasi Metode
o Laboratorium harus memvalidasi metode tidak baku, metode yang 

dikembangkan oleh laboratorium, metode baku yang digunakan di luar
ruang lingkupnya atau yang dimodifikasi

o validasi harus dilakukan sejauh mungkin untuk memenuhi kebutuhan
penerapan atau bidang tertentu

o Catatan:
o validasi dapat mencakup prosedur sampling, penanganan dan

transportasi
o teknik validasi yang digunakan dapat mencakup salah satu atau

kombinasi dari kalibrasi atau evaluasi bias dan presisi menggunakan
standar acuan atau bahan acuan; asesmen secara sistematik terhadap
kondisi yang mempengaruhi hasil; pengujian robustness metode melalui
variasi parameter yang dikendalikan; pembandingan hasil yang dicapai
dengan metode lain yang telah divalidasi; uji banding antar
laboratorium; evaluasi ketidakpastian hasil berdasarkan pemahaman
prinsip teoritis dari metode, dan pengalaman praktis dari unjuk kerja
metode sampling dan metode pengujian
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7.2 PEMILIHAN DAN VERIFIKASI METODE (lanjutan)
7.2.2 Validasi Metode (lanjutan)
o apabila dilakukan perubahan terhadap metode yang telah divalidasi, 

pengaruh perubahan tersebut harus ditentukan, dan apabila ditemukan
mempengaruhi hasil validasi awal, harus dilakukan validasi baru

o karakteristik unjuk kerja metode yang divalidasi sebagaimana diases untuk
tujuan penggunaannya harus relevan dengan kebutuhan pelanggan dan
konsisten dengan persyaratan yang telah ditetapkan

o catatan: karakteristik unjuk kerja metode yang divalidasi dapat mencakup, 
tetapi tidak terbatas pada rentang ukur, akurasi, ketidakpastian hasil, limit 
deteksi, limit kuantifikasi, selektifitas, linearitas, repeatability, 
reproducibility, robustness terhadap pengaruh eksternal, atau sensitifitas
silang terhadap interferensi matriks sample atau benda uji, dan bias

o Laboratorium harus memelihara rekaman validasi yang mencakup: prosedur
validasi yang digunakan, spesifikasi persyaratan, penentuan karakteristik
unjuk kerja metode, hasil yang diperoleh, pernyataan validitas metode
dengan rincian kesesuaiannya terhadap tujuan penggunaan
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7.3 SAMPLING
o harus memiliki rencana dan metode sampling, apabila melakukan sampling 

terhadap obyek pengujian atau kalibrasi
o metode sampling harus mencakup faktor yang harus dikendalikan untuk

memastikan keabsahan hasil uji atau kalibrasi, tersedia di lokasi
pengambilan sampel, dan bila relevan didasarkan pada metode statistik
yang tepat

o metode sampling harus menjelaskan tentang: pemilihan sampel atau lokasi
pengambilan sampel, rencana pengambilan sampel, penyiapan dan
perlakuan terhadap sampel untuk menghasilkan obyek uji atau kalibrasi
yang memenuhi persyaratan pengujian atau kalibrasi

o harus memelihara rekaman sampling yang menjadi bagian dari pekerjaan
pengujian atau kalibrasi yang dilakukan, yang bila relevan mencakup: acuan
metode sampling yang digunakan; tanggal dan tempat pengambilan sampel, 
data untuk mengidentifikasi dan mendeskripsikan sampel; identifikasi
personel yang melakukan pengambilan sampel;  identifikasi peralatan yang 
digunakan, kondisi lingkungan dan transportas; diagram atau cara lain untuk
mengidentifikasi lokasi pengambilan sampel; penyimpangan, penambahan
atau pengecualian bila dilakukan terhadap rencana dan metode sampling
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7.4 PENANGANAN BENDA UJI ATAU KALIBRASI
o Laboratorium harus memiliki penanganan benda uji atau

kalibrasi untuk menjamin integritasnya dan melindungi
kepentingan laboratorium dan pelanggan

o Laboratorium harus memiliki sistem identifikasi benda uji atau
kalibrasi untuk mencegah kerancuan pada saat diacu dalam
sertifikat atau laporan

o apabila terjadi penyimpangan pada saat diterima oleh
laboratorium harus dicatat

o apabila memerlukan kondisi penyimpanan tertentu, fasilitas
dan kondisi lingkungan harus sesuai memenuhi persyaratan
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7.5 REKAMAN TEKNIS

o Laboratorium harus memelihara rekaman teknis yang dibuat pada saat
pelaksanaan kegiatan dan diberi identifikasi,  untuk setiap kegiatan
laboratorium, yang berisi hasil, laporan, dan informasi yang cukup
untuk memfasilitasi identifikasi faktor yang mempenharuhi hasil dan
ketidakpastiannya dan memungkinkan pengulangan kegiatan
laboratorium sedekat mungkin dengan aslinya, dan memuat tanggal
serta personel yang bertanggungjawab untuk kegiatan laboratorium, 
pemeriksaan data dan hasil

o Laboratorium harus menjamin bahwa setiap perubahan dapat
ditelusuri ke versi sebelumnya atau ke data aslinya, serta data sebelum
dan sesudah perubahan harus dipelihara dan memuat tanggal
perubahan, aspek yang diubah dan personel yang bertanggungjawab
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7.6 EVALUASI KETIDAKPASTIAN PENGUKURAN
o Laboratorium harus mengidentifikasi kontribusi ketidakpastian pengukuran
o Seluruh kontribusi yang signifikan, termasuk yang berasal dari sampling harus

diperhitungkan menggunakan metode statistik yang tepat
o Laboratorium yang melakukan kalibrasi, termasuk kalibrasi peralatannya sendiri

harus mengevaluasi ketidakpastian untuk seluruh kalibrasi
o Laboratorium pengujian harus mengevaluasi ketidakpastian
o Bila metode uji tidak memungkinkan evaluasi ketidakpastian secara rinci, 

estimasi harus didasarkan pada pengetahuan teoritis metode dan pengalaman
praktek unjuk kerja metode

o Catatan:
o bila metode uji telah menetapkan batas nilai utama sumber ketidakpastian

dan menyatakannya dalam bentuk pernyataan perhitungan hasil
laboratorium dianggap telah memenuhi persyaratan evaluasi ketidakpastian
pengukuran dengan mengikuti metode dan instruksi pelaporan

o untuk metode tertentu dimana ketidapastian pengukuran telah ditetapkan
dan telah diverifikasi, tidak perlu untuk mengevaluasi ketidakpastian pada
setiap pelaksanaan pengujian bila laboratorium dapat menunjukkan bahwa
factor berpengaruh yang signifikan berada dalam batas kendali
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7.7 MENJAMIN KEABSAHAN HASIL
o Laboratorium harus memiliki prosedur untuk menjamin keabsahan hasil, data yang 

dihasilkan harus direkam dengan cara sedemikian hingga trend dapat terdeteksi, 
teknik stastik harus diterapkan untuk mengkaji ulang hasil

o pemantauan (internal) harus direncanakan dan dikaji ulang, yang dapat dilakukan
dengan: 

penggunaan bahan acuan bersertifikat atau bahan pengendalian mutu;
penggunaan instrument alternatif terkalibrasi untuk menjamin ketertelusuran; 
pemeriksaan fungsional alat ukur dan alat uji; 
penggunaan standar pemeriksa atau standar kerja dengan peta kendali; 
pemeriksaaan antara alat ukur; 
pengulangan pengujian atau kalibrasi menggunakan metode yang sama atau
berbeda; 
pengujian atau kalibrasi ulang benda uji atau alat ukur yang disimpan; 
korelasi antar hasil karakteristik benda uji atau alat ukur yang berbeda;
kaji ulang hasil-hasil uji atau kalibrasi; 
uji banding di dalam laboratorium;
pengujian terhadap “blind-samples”
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7.7 MENJAMIN KEABSAHAN HASIL
o Laboratorium harus melakukan pemantauan unjuk kerjanya melalui

pembandingan hasil dengan laboratorium lain, bila program tersedia
dan sesuai...melalui partisipasi dalam uji profisiensi, dan atau
partisipasi dalam uji banding antar laboratorium selain uji profisiensi

o Data yang dihasilkan haus direkam, dianalisis, dan digunakan untuk
mengendalikan dan meningkatkan kegiatan laboratorium ......., bila
ditemukan data yang berada di luar kriteria yang telah ditetapkan
sebelumnya.., tindakan terencana harus dilakukan...
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7.8 PELAPORAN HASIL

o Hasil pengujian/kalibrasi harus dikaji ulang dan disahkan sebelum diterbitkan
o bila disepakati dengan pelanggan, hasil dapat dilaporkan dengan cara yang 

disederhanakan, data yang tidak dilaporkan harus disimpan..
o Laporan dan/atau sertifikat pengujian, kalibrasi, dan sampling harus memuat: (a) judul; 

... ; (p) identifikasi yang jelas bila terdapat hasil yang diperoleh dari pemasok eksternal
o Laporan pengujian juga harus memuat: (a) informasi tentang kondisi spesifik

pengujian, seperti kondisi lingkungan; ...  ; (e) informasi tambahan yang dipersyaratkan
oleh metode tertentu, pemegang kewenangan, pelanggan atau kelompok pelanggan

o Laporan kalibrasi harus juga memuat: (a) ketidakpastian pengukuran hasil ...; ...; (e) 
bila sesuai opini dan interpretasi

o Bila laboratorium uji atau kalibrasi bertanggungjawab terhadap sampling, harus
memuat informasi tentang sampling yang diperlukan untuk interpretasi hasil, yang 
mencakup: (a) tanggal sampling; ... ;(f) informasi yang diperlukan untuk mengevaluasi
ketidakpastian hasil uji atau kalibrasi yang bersumber dari sampling

o Apabila memuat pernyataan kesesuaian dengan spesifikasi harus memuat: (a) hasil
yang dinyatakan memenuhi spesifikasi; ... ; (c) ketentuan pengambilan keputusan

o Apabila melaporkan opini dan interpretasi harus didasarkan pada hasil yang dilaporkan
dan dikomunikasikan dengan pelanggan

o Perubahan sebagian atau keseluruhan laporan harus tertelusur
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7.8 PELAPORAN HASIL

o hasil harus dikaji ulang dan disahkan sebelum diterbitkan

o harus mencakup seluruh informasi:
o yang disepakati dengan pelanggan;
o diperlukan untuk interpretasi hasil;
o dan dipersyaratkan oleh metode

o seluruh laporan yang diterbitkan dipelihara sebagai rekaman tekniks

o bila disepakati dengan pelanggan, hasil dapat dilaporkan dengan cara yang 
disederhanakan, data yang tidak dilaporkan harus disimpan..

o NOTE 1 For the purposes of this document, test reports and calibration certificates are 
sometimes referred to as test certificates and calibration reports, respectively.

o NOTE 2 Reports can be issued as hard copies or by electronic means, provided that the 
requirements of this document are met
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7.8 PELAPORAN HASIL (lanjutan)
o laporan dan/atau sertifikat pengujian, kalibrasi, dan sampling harus memuat:

a) judul (laporan pengujian, sertifikat kalibrasi, atau laporan sampling) 
b) nama dan alamat laboratorium
c) lokasi pelaksanaan kegiatan laboratorium, termasuk bila dilakukan pada fasilitas pelanggan, atau

lokasi yang jauh dari fasilitas permanen laboratorium, fasilitas sementara atau fasilitas bergerak
terkait

d) identifikasi unik bahwa seluruh halaman merupakan bagian dari laporan lengkap dan identifikasi
yang jelas tentang akhir laporan

e) nama dan informasi penghubung pelanggan;
f) identifikasi metode yang digunakan
g) deskripsi, identifikasi yang tidak menimbulkan keraguan,dan bila diperlukan kondisi barang atau

bahan yang diuji
h) tanggal penerimaan barang yang dikalibrasi, atau tanggal sampling, bila kritikal terhadap

keabsahan dan penerapan hasil
i) tanggal pelaksanaan kegiatan laboratorium
j) tanggal penerbitan laporan
k) acuan pada rencana dan metode sampling yang digunakan oleh laboratorium atau Lembaga lain 

bila relevan terhadap keabsahan atau penerapan hasil
l) pernyataan yang memberikan implikasi bahwa hasil hanya berkaitan dengan barang yang diuji, 

dikalibrasi atau diambil sampelnya
m) hasil, bila relevan beserta satuan pengukurannya
n) penambahan, penyimpangan atau pengecualian dari metode
o) identifikasi personel yang mengesahkan laporan
p) identifikasi yang jelas dari hasil yang diperoleh dari pemasok eksternal



7.9 KELUHAN
o Laboratorium harus memiliki proses terdokumentasi untuk menerima, mengevaluasi

dan membuat keputusan terhadap keluhan
o deskripsi proses penanganan keluhan harus tersedia bagi pihak berkepentingan

berdasarkan permintaan
o Laboratorium harus mengonfirmasi apabila keluhan terkait dengan kegiatan

laboratorium, dan harus menindaklanjuti
o Laboratorium harus bertanggungjawab terhadap keputusan pada semua tingkatan

proses penanganan keluhan
o proses penanganan pengaduan harus mencakup elemen dan metode: deskripsi proses 

menerima, memvalidasi, menginvestigasi keluhan dan memutuskan tindakan yang 
dilakukan; penelusuran dan perekaman keluhan, termasuk tindakan penyelesaiannya; 
menjamin pengambilan tindakan yang tepat

o bertanggungjawab mengumpulkan dan memverifikasi informasi untuk memvalidasi
keabsahan keluhan

o harus memberi informasi menerima keluhan dan menyampaikan proses penangangan
o hasil yang disampaikan kepada pihak yang mengajukan keluhan harus dikaji ulang, dan

disetujui oleh orang atau kelompok orang yang tidak terlibat pada proses yang 
dikeluhkan

o harus memberikan pernyataan formal tentang berakhirnya proses penanganan
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7.10 PEKERJAAN YANG TIDAK SESUAI
o Laboratorium harus memiliki prosedur yang harus diterapkan bila terdapat

kegiatan yang tidak sesuai dengan prosedurnya atau dengan persyaratan yang 
telah disepakati dengan pelanggan

o prosedur harus menjamin bahwa: (a) tanggungjawab dan kewenangan manajemen
pekerjaan yang tidak sesuai ditetapkan; ...; (e) tanggungjawab dimulainya kembali
pekerjaan ditetapkan

o rekaman tindakan terhadap pekerjaan yang tidak sesuai harus direkam
o bila berpotensi terjadi kembalim, harus dilakukan tindakan korektif

7.11 PENGENDALIAN DATA DAN MANAJEMEN INFORMASI
o harus memiliki akses data dan informasi yang diperlukan
o sistem manajemen informasi harus divalidasi fungsionalitasnya sebelum digunakan
o sistem manajemen informasi harus: (a) dilindungi dari akses tidak berwenang; ...; 

(e) mencakup perekaman kegagalan sistem dan perbaikan atau tindakan korektif
o bila pengelolaan dilakukan pemasok eksternal, harus dipastikan memenuhi seluruh

persyaratan
o petunjuk, manual, dan data acuan harus dapat diakses seluruh personel yang 

relevan
o perhitungan dan pemindahan data harus diperiksa dengan tepat dan sistematik

ISO/IEC 17025: 2017
7. Persyaratan Proses



ISO/IEC 17025: 2017
8. PERSYARATAN SISTEM MANAJEMEN



8.1 PILIHAN

o Laboratorium harus menetapkan, mendokumentasikan, menerapkan dan
memelihara sistem manajemen yang mampu mendukung pencapaian
persyaratan 17025 dan mutu hasil pekerjaan laboratorium secara konsisten

o Pilihan A: sistem manajemen laboratorium, minimum harus mencakup:
dokumentasi sistem manajemen; pengendalian dokumen sistem
manajemen; pengendalian rekaman; tindakan untuk menghadapi risiko dan
peluang; peningkatan; tindakan korektif; audit internal; kaji ulang
manajemen

o Pilihan B: laboratorium yang telah menetapkan dan mendokumentasikan
sistem manajemen, sesuai dengan persyaratan 9001, yang mampu
mendukung konsistensi pemenuhan persyaratan umum; persyaratan
struktural; persyaratan sumber daya dan persyaratan proses, dan juga
sedikitnya memenuhi maksud penerapan pilihan A

o Secara implisit menegaskan keselarasan dengan 9001; tidak mewajibkan
sistematika dokumen yang seragam; memungkinkan integrasi dengan seluruh
sistem manajemen berbasis 9001, khususnya sistem manajemen LPK yang
diatur dalam 17020, 17021, 17024, 17065 dan standar terkait lainnya
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8.2 DOKUMENTASI SISTEM MANAJEMEN (OPSI A)

o Manajemen laboratorium harus menetapkan, mendokumentasikan dan
memelihara kebijakan dan tujuan untuk pemenuhan maksud dokumen ini
dan harus memastikan bahwa kebijakan dan tujuan diakui dan diterapkan
di semua tingkat organisasi laboratorium

o Kebijakan dan tujuan harus memperhatikan kompetensi,
ketidakberpihakan dan pengoperasian laboratorium yang konsisten

o Manajemen laboratorium harus memberikan bukti komitmen terhadap
pengembangan dan implementasi sistem manajemen dan untuk terus
meningkatkan efektivitasnya.

o Semua dokumentasi, proses, sistem, rekaman yang terkait dengan
pemenuhan persyaratan dokumen ini harus dicakup dalam, dirujuk dari,
atau dikaitkan dengan sistem manajemen

o Semua personil yang terlibat dalam kegiatan laboratorium harus memiliki
akses ke bagian-bagian dokumentasi sistem manajemen dan informasi
terkait yang dapat diterapkan untuk tanggungjawab mereka.
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DAFTAR PROSEDUR YANG DIPERSAYARATKAN DALAM IMPLEMENTASI 
ISO/IEC 17025:2017

Butir Nama Prosedur

6.2

Prosedur pengelolaan personil (mencakup: persyaratan kompetensi, seleksi,
pelatihan-pengembangan, penyeliaan, pemberian wewenang, dan
pemantauan kompetensi)

6.4
Prosedur pengelolaan peralatan (mencakup transportasi, penyimpanan, 
penggunaan, pemeliharaan, dan pengecekan antara)

6.6
Prosedur penyediaan produk dan jasa eksternal (pengadaan bahan, peralatan, 
provider pelatihan, provider pemeliharaan dan kalibrasi peralatan, subkontrak
sampling/pengujian/kalibrasi)

7.1 Prosedur kajiulang permintaan pengujian/kalibrasi
7.4 Prosedur penanganan sampel uji/barang yang dikalibrasi
7.7 Prosedur pemantauan/pengendalian keabsahan hasil pengujian/kalibrasi

7.10 Prosedur penanganan ketidaksesuaian hasil pengujian/kalibrasi

4.6
Beberapa kegiatan yang melibatkan beberapa pihak/bagian dan dipandang
perlu dibuat prosedur untuk memastikan sinergi dalam pelaksanaannya, maka
laboratorium harus membuat prosedur tersebut



8.3 PENGENDALIAN DOKUMEN SISTEM MANAJEMEN (OPSI A)

o Laboratorium harus mengendalikan dokumen (internal dan eksternal) yang
berkaitan dengan pemenuhan dokumen ini (standar 17025)
Catatan:

o “Dokumen” dapat berupa: pernyataan kebijakan, prosedur, spesifikasi,
petunjuk produsen, tabel kalibrasi, grafik, buku teks, poster, pemberitahuan,
memorandum, gambar, rencana, dll, baik berupa hardcopy maupun
softcopy/digital

o Laboratorium harus memastikan bahwa:
- Dokumen disetujui oleh personil yang berwenang
- Dokumen dikajiulang secara berkala dan diperbaharui seperlunya
- Perubahan dan status terkini dokumen diidentifikasi
- Versi relevan yang berlaku tersedia, dan jika perlu distribusinya dikendalikan
- Diidentifikasi secara unik
- Penggunaan dokumen usang yang tidak disengaja dicegah, dan identifikasi

yang sesuai diterapkan jika dokumen tersebut disimpan untuk suatu tujuan.

FDIS ISO/IEC 17025: 2017
8. Persyaratan Sistem Manajemen



8.4 PENGENDALIAN REKAMAN (OPSI A)

o Laboratorium harus membuat dan menyimpan rekaman yang dapat dibaca
untuk menunjukkan pemenuhan persyaratan dalam dokumen ini

o Laboratorium harus menerapkan pengendalian yang diperlukan untuk
identifikasi, penyimpanan, perlindungan, back up, arsip, pengambilan,
waktu retensi, dan pemusnahan rekaman.

Laboratorium harus menyimpan rekaman untuk periode yang
konsisten dengan kewajiban kontraktualnya
Akses terhadap rekaman ini harus konsisten dengan komitmen
kerahasiaan, dan rekaman harus tersedia.

FDIS ISO/IEC 17025: 2017
8. Persyaratan Sistem Manajemen



8.5  TINDAKAN UNTUK MENGATASI RESIKO DAN PELUANG (OPSI A)

o Laboratorium harus mempertimbangkan resiko dan peluang terkait dengan kegiatan
laboratorium agar:

Memberikan kepastian sistem manajemen mencapai hasil yang diharapkan

Meningkatkan peluang untuk mencapai tujuan dan sasaran laboratorium

Mencegah atau mengurangi dampak yang tidak diinginkan dan potensi
kegagalan kegiatan laboratorium

Mencapai perbaikan
o Laboratorium harus:

Merencanakan tindakan untuk mengatasi resiko dan peluang, dan bagaimana
mengintegrasikan dan menerapkan tindakan tersebut kedalam sistem
manajemen lab, serta mengevaluasi efektivitas atas tindakan yang dilakukan

o Tindakan yang diambil untuk mengatasi resiko dan peluang harus proporsional dengan
dampak potensial pada keabsahan hasil laboratorium.

o Catatan:
Tidak ada persyaratan metode formal untuk manajemen resiko atau proses manajemen
resiko yang terdokumentasi.
Mengatasi resiko dapat mencakup mengidentifikasi dan menghindari ancaman,
mengambilnya menjadi peluang, menghilangkan sumber resiko, dst.

FDIS ISO/IEC 17025: 2017
8. Persyaratan Sistem Manajemen





CONTOH IDENTIFIKASI RESIKO PENGUJIAN Ecoli Air Limbah



CONTOH TABEL RESIKO PADA PENGUJIAN E Coli



8.6  PENINGKATAN (OPSI A)

o Laboratorium harus mengidentifikasi dan memilih peluang untuk peningkatan dan
melaksanakan tindakan yang diperlukan

o Laboratorium harus mencari umpan balik baik posisitf maupun negatif dari
pelangannya. Umpan balik harus dianalisis dan digunakan untuk meningkatkan sistem
manajemen, aktivitas laboratorium, layanan pelanggan.

o Catatan:
Peluang peningkatan dapat diidentifikasi melalui kaji ulang terhadap kebijakan, tujuan,
SOP, hasil audit, tindakan perbaikan, KUM, masukan personil, asesmen resiko, analisis
data, uji profisiensi, dst.

Umpan balik dapat mencakup survey kepuasan pelanggan, catatan komunikasi dan kaji
ulang la[oran dengan pelanggan

FDIS ISO/IEC 17025: 2017
8. Persyaratan Sistem Manajemen
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8.7 TINDAKAN KOREKTIF (OPSI A)

o Bila terjadi ketidaksesuaian laboratorium harus:
a) bereaksi terhadap ketidaksesuaian sesuai dengan kebutuhan, dengan

melakukan tindakan untuk mengendalikan dan mengoreksinya; dan
mengatasi konsekuensinya

b) mengevaluasi kebutuhan tindakan untuk menghilangkan penyebab
ketidaksesuaian supaya tidak terulang kembali atau terjadi di tempat lain

c) mengimplementasikan tindakan yang dibutuhkan
d) mereview efektifitas tindakan korektif
e) memutakhirkan resiko dan peluang yang teridentifikasi dalam

perencanaan, bila diperlukan
o tindakan korektif harus sesuai dengan pengaruh ketidaksesuaian
o harus memelihara rekaman sebagai bukti berupa:

• bentuk ketidaksesuaian, penyebab dan tindaklanjutnya
• hasil dari tindakan korektif yang dilakukan



8.8 AUDIT INTERNAL (OPSI A)

o Laboratorium harus melaksanakan audit internal pada interval yang telah
direncanakan untuk memberikan informasi bahwa sistem majemennya
memenuhi:

o persyaratan yang ditetapkan sendiri oleh laboratorium, termasuk untuk
kegiatan laboratoriumnya, 

o dan diterapkan serta dipelihara secara efektif

o Laboratorium harus:

a) merencanakan, menetapkan, menerapkan dan memelihara program audit, 
termasuk, frekuensi, metode, tanggungjawab, persyaratan perencanaan dan
pelaporan, yang harus mempertimbangkan pentingnya kegiatan
laboratorium, perubahan yang mempengaruhi laboratorium, dan hasil dari
audit sebelumnya

b) mendefinisikan kriteria audit dna lingkup untuk setiap audit;
c) memastikan bahwa hasil audit dilaporkan kepada manajemen yang relevan
d) mengimplementasikan koreksi dan tindakan korektif tanpa ditunda
e) menyimpan rekaman sebagai bukti penerapan program audit dan hasil audit;

FDIS ISO/IEC 17025: 2017
8. Persyaratan Sistem Manajemen
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8.9 KAJI ULANG MANAJEMEN (OPSI A)
o Laboratorium harus mengkaji ulang sistem manajemennya pada interval yang telah

direncanakan untuk memastikan keberlanjutan kesesuaian, kecukupan dan
efektifitasnya, termasuk kebijakan dan tujuan yang ditetapkan

o masukan harus direkam dan harus mencakup:
a) perubahan isu interna dan eksternal yang relevan bagi laboratorium
b) pencapaian sasaran
c) kecukupan kebijakan dan prosedur;
d) status tindakan dari kaji ulang manajemen sebelumnya
e) hasil audit internal terakhir;
f) tindakan korektif;
g) asesmen oleh pihak eksternal;
h) perubahan volume dan jenis pekerjaan laboratorium;
i) umpan balik pelanggan dan personel;
j) keluhan;
k) efektifitas dari peningkatan yang diimplementasikan;
l) kecukiupan sumber daya;
m) hasil identifikasi resiko
n) hasil penjaminan keabsahan hasil laboratorium
o) factor relevan lainnya, seperti kegiatan pemantauan dan pelatihan.

o keluaran harus merekam seluruh keputusan dan tindakan, paling sedikit:
a) efektifitas sistem manajemen dan prosesnya;
b) peningkatan efektfitas sistem manajemen terkati pemenuhan 17025; 
c) peneydiaan sumber daya yang diperlukan;
d) kebutuhan perubahan.



FDIS ISO/IEC 17025: 2017
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PENERAPAN SISTEM MANAJEMEN MUTU ISO 9001 (OPSI B)
o Konteks Organisasi (4)

o memahami organisasi dan konteksnya

o memahami kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan

o menentukan ruang lingkup sistem manajemen mutu

o sistem manajemen mutu dan prosesnya

o Kepemimpinan (5)

o kepemimpinan dan komitmen

o fokus pada pelanggan

o peran, tanggung jawab dan kewenangan di dalam organisasi

o Perencanaan (6)

o tindakan untuk mengatasi resiko dan (memanfaatkan) peluang

o sasaran mutu dan perencanaan untuk mencapainya



FDIS ISO/IEC 17025: 2017
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PENERAPAN SISTEM MANAJEMEN MUTU ISO 9001 (OPSI B)

o Dukungan (7)

o sumber daya

• orang

• infrastruktur

• lingkungan untuk pelaksanaan proses

• sumber daya pemantauan dan pengukuran

o pengetahuan di dalam organisasi

o kompetensi

o kesadaran

o komunikasi

o informasi terdokumentasi
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PENERAPAN SISTEM MANAJEMEN MUTU ISO 9001 (OPSI B)
o Operasi (8)

o perencanaan dan pengendalian operasi
o persyaratan produk dan jasa
o perencanaan dan pengembangan produk dan jasa
o pengendalian produk, proses dan jasa dari pihak eksternal
o pengaturan produksi dan jasa
o rilis produk dan jasa
o pengendalian output yang tidak sesuai

o Evaluasi unjuk kerja (9)
o pemantauan pengukuran, analisis dan evaluasi
o internal audit
o kaji ulang manajemen
o peningkatan
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prinsip-prinsip
SISTEM MANAJEMEN MUTU ISO 9001

— customer focus;

— leadership;

— engagement of people;

— process approach;

— improvement;

— evidence-based decision making;

— relationship management.



Prinsip ISO 9001 dalam ISO/IEC 17025

17025:2005 (1.6) 17025:2017 (Introduction)
operate a QMS that
meets the “principles”
of ISO 9001

operate “generally” with the 
principles of ISO 9001:

o plan and implement actions 
to address risks and 
opportunities

o increase the effectiveness 
of the management system

o achieving improved results
o preventing negative effects



DAMPAK ISO 9001: 2015 PADA ISO/IEC 17025: 2017



“pendekatan proses”



STD.
LAB INPUT AKTIVITAS OUTPUT

SDM/
PERSONIL

1.Matrik kompetensi 1. Pemetaan kompetensi
2. Memilih provider pelatihan
3. Pelatihan SDM sesuai peta 

komptensi
4. Evaluasi efektivitas 

1. Program pelatihan
2. Daftar Provider 

pelatihan
3. Raport/Indek kinerja 

SDM

2. Volume/proyeksi   
layanan

1. Identifikasi beban kerja 
2. Pembagian 

kelompok/distribusi tugas 
pengujian

1. SKP
2. Usulan rekruitmen
3. Ketepatan 

penyelesaian kontrak
pengujian

PERALATAN

1. Tuntutan 
regulasi terkait 
kemampuan/bat
as pengukuran

2. Financial 
perusahaan

3. Kinerja Alat

1. Identifikasi spesifikasi alat 
yang dibutuhkan 

2. Identifikasi suplier: layanan 
purna jual

3. Pengecekan kinerja
4. Pemeliharaan/perawatan

1. Usulan pengadaan/
penghapusan alat

2. Usulan 
kalibrasi/perbaikan

3. Updating daftar 
faktor koreksi alat

CONTOH PROSES DALAM ISO/IEC 17025 (ISO 9001)



Handling of sample (7.4)Handling of sample (7.4)

RequestRequest Report / 
result

SampelSampel
/item

Review of 
Request

(7.1)

Review of 
Request

(7.1)

Selection, 
verification, 
validation of 

method  
(7.2)

Selection, 
verification, 
validation of 

method  
(7.2)

Sampling
(7.3)

Sampling
(7.3)

Preparation 
of 

sample/item

Preparation 
of 

sample/item

Calibration/t
est execution
Calibration/t
est execution

Release of 
sample/item

Release of 
sample/item Sampel

/item
Sampel
/item

Technical Record 
(7.5)

Technical Record 
(7.5)

Assuring the 
quality of 

result
(7.7)

Assuring the 
quality of 

result
(7.7)

Evaluation of 
measurement 

uncertainty 
(7.6)

Evaluation of 
measurement 

uncertainty 
(7.6)

Reporting 
of result

(7.8)

Reporting 
of result

(7.8)

Control of 
data/information 

management  (7.11)

Complaint (7.9)

Management Requirement (8)

Management 
Of non 

conforming 
work (7.10)

General and Structure Requirement (4 & 5)

Resources
(6)

BISNIS PROSES LABORATORIUM DALAM PERSYARATAN ISO/IEC 17025



“siklus PDCA”
ISO 9001: 2015



“risk-based thinking”

process plan leadership evaluation

process

improvement

input output

plan do

checkact

risk and 
opportunities objectives



“risk-based thinking”

process plan leadership evaluation

process

improvement

input output

plan do

checkact

risk and 
opportunities objectives

identify the 
risk

evaluate 
risks

analyse risk 
factors

treat the 
risks



o Pilihan A: sistem manajemen laboratorium, minimum 
harus mencakup: 
a) Dokumentasi sistem manajemen; 
b) Pengendalian dokumen sistem manajemen; 
c) Pengendalian rekaman; 
d) Tindakan untuk menghadapi resiko dan peluang; 
e) Peningkatan; 
f) Tindakan korektif; 
g) Audit internal; 
h) Kaji ulang manajemen

8. Persyaratan sistem manajemen

INTEGRASI ISO/IEC 17025 dan ISO 9001



o Pilihan B: Laboratorium yang telah menetapkan dan mendokumentasikan
sistem manajemen yang: 

o sesuai dengan persyaratan 9001, 
o yang mampu mendukung konsistensi pemenuhan persyaratan umum; 

persyaratan struktural; persyaratan sumber daya dan persyaratan
proses, 

juga paling tidak memenuhi maksud persyaratan sistem manajemen
pilihan A

o Secara implisit menegaskan keselarasan ISO/IEC 17025: 20017 dengan ISO 
9001: 2015; tidak mewajibkan sistematika/format dokumen yang 
seragam; memungkinkan integrasi dengan seluruh sistem manajemen
berbasis 9001, khususnya sistem manajemen LPK yang diatur dalam
17020, 17021, 17024, 17065 dan standar terkait lainnya

INTEGRASI ISO/IEC 17025 dan ISO 9001

8. Persyaratan sistem manajemen



• Jika laboratorium ingin memperoleh:
Pengakuan formal kompetensi sesuai standar ISO/IEC 
17025, dilakukan melalui skema AKREDITASI oleh 
Lembaga Akreditasi (misalnya : KAN)

• Jika laboratorium/induk organisasi laboratorium ingin 
memperoleh:

Penilaian formal kesesuaian terhadap standar ISO 
9001, dilakukan melalui skema SERTIFIKASI oleh LPK 
terakreditasi (misalnya LPK diakreditasi KAN)

• Kedua proses (akreditasi dan sertifikasi) harus didukung 
oleh komitmen-bukti komitmen, bukti implementasi pada 
praktek laboratorium/organisasi sehari-hari. 

INTEGRASI ISO/IEC 17025 dan ISO 9001



• Dokumen dan rekaman merupakan salah satu bukti 
objektif/faktual atas komitmen dan implementasi 
laboratorium/organisasi terhadap standar ISO/IEC 17025 
maupun ISO 9001.

• Integrasi dokumentasi ISO/IEC 17025-ISO 9001 dan 
rekamannya

“1 implementasi untuk 2 sistem”
akan menyederhanakan dan meningkatkan efektifitas 
implementasi, bisa digunakan/diakses baik saat proses 
AKREDITASI maupun SERTIFIKASI

• Salah satu cara integrasi adalah dengan membuat dokumen 
kebijakan sistem manajemen mutu (Panduan Mutu) 
mengikuti format ISO 9001, elemen persyaratan ISO/IEC 
17025 dipersenyawakan ke dalam format ISO 9001, diikuti 
untuk dokumen turunannya (SOP, dan IK)

INTEGRASI ISO/IEC 17025 dan ISO 9001



Butir PM Laboratorium (sesuai ISO 9001:2015) ISO/IEC 17025:2017

4 Organisasi

Memahami organisasi dan konteknya 5.1 sd 5.3
8.2

Memahami kebutuhan dan harapan
pemangku kepentingan

4.2;
7.1; 7.9

menentukan ruang lingkup sistem
manajemen mutu

5.3; 5.4; 8.1; 8.2

sistem manajemen mutu dan
prosesnya

8.1 sd 8.9

5 Kepemimpinan 5.1; 5.2; 5.6

Kepemimpinan, komitmen, fokus 
pelanggan

5.1; 5.2; 5.3
7.1; 8.2

Peran, tanggung jawab dan
kewenangan di dalam organisasi

4.1; 5.1; 5.2; 5.6; 6.2.4; 6.2.6
8.2.1; 8.2.2; 8.2.3

ACUSILANG PERSYARATAN STANDAR ISO/IEC 17025:2017 KE 
ISO 9001:20015 dalam PM LABORATORIUM



Butir PM Laboratorium (sesuai ISO 9001:2015) ISO/IEC 17025:2017

6 Perencanaan

Tindakan untuk mengatasi resiko dan
(memanfaatkan) peluang

8.5. Tindakan untuk mengatasi resiko
dan (memanfaatkan) peluang

Sasaran mutu dan perencanaan
untuk mencapainya

5.1; 5.6

Perencanaan perubahan 5.1; 5.2; 5.5;5.6

7 Dukungan

Sumberdaya: personil (kompetensi) 
infrastruktur, lingkungan, 
pemantauan dan pengukuran 
(ketertelusuran)

5.4; 
6.1 sd 6.6; 
7.6; 7.7 

Kesadaran; Komunikasi; Informasi 
terdokumentasi

4.1; 4.2
5.5; 7.5; 7.8; 7.11; 
8.3; 8.4

ACUSILANG PERSYARATAN STANDAR ISO/IEC 17025:2017 KE 
ISO 9001:20015 dalam PM LABORATORIUM



Butir PM Laboratorium (sesuai ISO 9001:2015) ISO/IEC 17025:2017

8 Operasi

Perencanaan dan pengendalian
operasi; Persyaratan produk dan jasa;
Perencanaan dan pengembangan
produk dan jasa: Pengendalian
produk, proses dan jasa dari pihak
eksternal; Pengaturan produksi dan
jasa; Rilis produk dan jasa;
Pengendalian output yang tidak
sesuai

6.6
7.1 sd 7.11

9 Evaluasi Kinerja

Pemantauan pengukuran, analisis
dan evaluasi; Internal audit; Tinjauan 
manajemen

7.7; 7.9
8.8; 8.9

10 Peningkatan: Ketidaksesuaian dan 
Tindakan Perbaikan

7.10 ; 8.5; 8.6; 8.7; 8.8; 

ACUSILANG PERSYARATAN STANDAR ISO/IEC 17025:2017 KE 
ISO 9001:20015 dalam PM LABORATORIUM


