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Audit Internal
ISO 17025 Klausal 4.14
4.14.1 Laboratorium harus secara periodik,
dan sesuai dengan jadwal serta prosedur
yang telah ditetapkan sebelumnya,
menyelenggarakan audit internal untuk
memverifikasi kegiatan berlanjut sesuai
dengan persyaratan sistem manajemen
dan Standar Internasional ini.

Pengendalian pekerjaan pengujian dan/atau
kalibrasi yang tidak sesuai
ISO 17025 klausal 4.9
4.9.1 Laboratrium harus
mempunyai suatu kebijakan
dan prosedur yang harus
diterapkan bila terdapat aspek
apapun dari pekerjaan
pengujian dan/atau kalibrasi
yang mereka lakukan, atau
hasil yang diperoleh
pekerjaan mereka, tidak
sesuai dengan prosedur
mereka, atau persyaratan
customer yang telah disetujui.
Kebijakan dan prosedur harus
memastikan bahwa:

4.9.2 Bila evaluasi
menunjukkan bahwa
pekerjaan yang tidak sesuai
dapat terjadi kembali, atau
adanya keraguan pada
keseuaian kegiatan
laboratorium dengan
kebijakan dan prosedur,
prosedur tindakan
perbaikan pada 4.11 harus
segera diikuti

ISO 17025 klausal 4.9.1
a) Tanggung jawab dan kewenangan untuk pengelolaan pekerjaan
yang tidak sesuai ditentukan dan tindakan
(termasukmenghentikan pekerjaan dan menahan laporan
pengujian dan sertifikat kalibrasi sebagaimana yang diperlukan)
ditetapkan dan dilaksanakan bila ditemukan pekerjaan yang
tidak sesuai;
b) Evaluasi dilakukan terhadap signikansi ketidaksesuain
pekerjaan
c) Perbaikan segera dilakukan bersamaan dengan keputusan
penerimaan pekerjaan yang ditolak atau yang tidak sesuai
d) Bila diperlukan, customer diberitahu dan pekerjaan dibatalkan
e) Tanggung jawab untuk menyetujui dilanjutkannya kembali
pekerjaan harus ditetapkan

Tindakan Perbaikan
ISO 17025 klausal 4.11
4.11.1 Umum
• Laboratorium harus menetapkan kebijakan dan prosedur
serta harus memberikan kewenangan yang sesuai untuk
melakukan tindakan perbaikan bila pekerjaan yang tidak
sesuai atau penyimpangan kebijakan dan prosedur di dalam
sistem manajemen atau pelaksanaan teknis telah
diindentifikasi
4.11.2 Analisis penyebab
• Prosedur tindakan perbaikan harus dimulai dengan suatu
penyelidikan untuk menentukan akar penyebab
permasalahan

Tindakan Perbaikan
ISO 17025 klausal 4.11
4.11.3 Pemilihan dan pelaksanaan tindakan perbaikan
• Laboratorium harus memilih dan melakukan tindakan
perbaikan paling memungkinkan untuk meniadakan
masalah dan mencegah terjadinya kembali. Tindakan
perbaikan harus dilakukan sampai tingkat yang sesuai
dengan besar dan resiko masalah. Laboratorium harus
mendokumentasikan dan menerapkan setiap perubahan
yang diperlukan sebagai hasil dari penyelidikan tindakan
perbaikan.

Tindakan Perbaikan
ISO 17025 klausal 4.11
4.11.4 Pemantauan tindakan perbaikan
• Laboratorium harus memantau hasil untuk memastikan
bahwa tindakan perbaikan yang dilakukan telah efektif.
4.11.5 Audit tambahan
• Apabila identifikasi dari ketidaksesuaian atau
penyimpangan menimbulkan keraguan pada kesesuaian
laboratorium dengan kebijakan dan prosedur mereka,
atau pada kesesuaian dengan standar ini, laboratorium
harus memastikan bahwa bidang kegiatan yang terkait
harus segera diaudit sesuai dengan 4.14.

Tindakan pencegahan
ISO 17025 klausal 4.12
4.12.1 Peningkatan yang dibutuhkan, baik
teknis maupun berkaitan dengan sistem
manajemen, harus diidentifikasi.
4.12.2 Prosedur untuk tindakan pencegahan
harus mecakup tahap awal tindakan dan
penerapan pengendalian untuk
memastikan efektivitasnya

DEFINISI
• Temuan ketidak sesuaian : temuan ketidaksesuaian
penerapan Sistem Manajemen Mutu (SMM) laboratorium
terhadap Standar yang telah ditetapkan.
• Tindakan koreksi : Adalah tindakan yang dilakukan untuk
menghilangkan temuan ketidak sesuaian
• Acuan ketidak sesuaian :
1. SNI ISO 17025 : 2008
2. Dokumen Panduan Mutu yang valid
3. Dokumen prosedur dan Instruksi Kerja
4. Formulir dan Rekaman

Tahapan penulisan ketidak sesuaian
dalam audit internal
• Mengamati penerapan SMM di laboratorium :
- Mengamati penerapan Dokumen prosedur dan Instruksi kerja
- Mengamati penggunaan formulir yang telah ditetapkan.
- Mengamati ketelusuran dokumen dengan mengamati rekaman
• Disebut temuan ketidak sesuaian apabila :
- Terdapat pernyataan dalam Panduan Mutu yang tidak ditemukan
buktinya atau tidak sesuai dengan fakta yang diterapkan.
contoh : struktur organisasi, tidak mutakhir.
- Terdapat tahapan dalam dokumen prosedur dan atau Instruksi
kerja yang tidak dilakukan atau diterapkan.
- Terdapat formulir yang telah ditetapkan tetapi tidak digunakan,

Audit terhadap manajemen teknis :
• Pengecekan terhadap kesesuaian antara
prosedur teknis pengujian dengan rekamannya
Audit terhadap manajemen administrasi :
• Pengecekan terhadap dokumentasi kompetensi
personel penguji
• Pengecekan terhadap mampu telusur dokumen
• Pengecekan terhadap MOU dengan pihak
subkontraktor
• Pengecekan dokumentasi pemenuhan
persyaratan subkontraktor yang ditetapkan

Tindakan Koreksi
Tahapan pelaksanaan tindakan koreksi
• Menetapkan akar masalah ketidaksesuaian
( dengan menggunakan pohon masalah)
• Menetapkan tindakan koreksi : tindakan
yang langsung dapat menghilangkan akar
masalah
• Menetapkan tindakan perbaikan : yaitu
tindakan yang dilakukan agar akar masalah
tidak kembali lagi terjadi

ANALISIS AKAR MASALAH
Contoh 1 (Manajemen):
Kaji ulang manajemen (KUM) terakhir telah
dilakukan pada tanggal 24 – 26 November 2014.
Notulen hasil rapat KUM belum menggunakan form
terkendali FM06/DP 4.2.2
¾ Sumber informasi masalah :
• Asesmen surveilen KAN tahun 2015
¾ Masalah yang teridentifikasi
• Notulen (KUM) tahun 2014 tidak menggunakan
form terkendali FM-06/DP 4.2.2

Analisis masalah :
1. mengapa Notulen kaji ulang manajemen tahun 2014 tidak
menggunakan form form terkendali FM-06/DP 4.2.2 ?
• Karena personil yang ditunjuk sebagai notulen belum
memahami pentingnya menggunakan form terkendali FM06/DP 4.2.2 untuk menyusun notulen .
2. Mengapa personil yang ditunjuk sebagai notulis belum
memahami pentingnya menggunakan form terkendali FM06/DP 4.2.2 untuk menyusun notulen?
• Karena penggunaan form terkendali FM-06/DP 4.2.2
untuk menyusun notulen yang diatur didalam Dokumen
prosedur 4.2.2. tentang kaji ulang manajemen belum
disosialisasikan.

¾ Akar masalah :
• Penggunaan form FM-06/DP 4.2.2 dalam
implementasi DP 4.2.2. kaji ulang manajemen
belum disosialisasikan.
¾ Tindakan Koreksi :
• Melakukan sosialisasi penggunaan form FM06/DP 4.2.2 untuk membuat notulen sebagai
inplementasi dari DP 4.2.2. Kaji ulang manajemen
¾ Tindakan perbaikan :
• menggunakan form FM-06/DP 4.2.2 untuk
membuat notulen sebagai inplementasi dari DP
4.2.2. Kaji ulang manajemen tahun 2015

Contoh 2 (Manajemen):
Laboratorium belum memiliki prosedur dan rekaman untuk
mengevaluasi efektivitas pelatihan bagi personil untuk
tahun 2014.
¾ Sumber informasi masalah :
• Asesmen surveilen KAN tahun 2015
¾ Masalah yang teridentifikasi
• Tidak ada Prosedur evaluasi efektivitas pelatihan bagi
personil
• Tidak tersedia rekaman evalausai efektivitas pelatihan
tahun 2014

¾Analisis masalah
1. mengapa Tidak ada rekaman efektivitas
pelatihan tahun 2014 ? Karena personil
laboratorium belum memahami pentingnya
rekaman efektifitas pelatihan.
2. Mengapa personil laboratorium belum
memahami pentingnya rekaman efektifitas
pelatihan ?karena prosedur evaluasi efektifitas
pelatihan tidak ada
3. mengapaprosedur evaluasi efektivitas pelatihan
bagi personil tidak ada ? Karena kaji ulang
dokumentasi sistem mutu tidak dilakukan

¾ Akar masalah :
• Dokumentasi Sistem Mutu belum dikaji ulang
¾ Tindakan Koreksi
• Melakukan kaji ulang dokumentasi sistem mutu Lab.
• Menambahkan dokumen prosedur evaluasi efektifitas
pelatihan
¾ Tindakan perbaikan
• Melakukan sosialisasi prosedur evaluasi efektifitas pelatihan
• Menyediakan rekaman evaluasi efektifitas pelatihan pada
tahun 2015

Contoh 3 (Teknis):
Pengelolaan dan identifikasi inkubator di
ruang pengujian ELISA belum sesuai
dengan peruntukannya
¾ Sumber informasi masalah :
• Asesmen surveilen KAN tahun 2015
¾ Masalah yang teridentifikasi
• Pengelolaan dan identifikasi inkubator di ruang
pengujian ELISA belum sesuai dengan
peruntukannya

Analisis masalah
1. mengapa Pengelolaan dan identifikasi inkubator di ruang
pengujian ELISA belum sesuai dengan peruntukannya ?
 Karena personil laboratorium belum memahami pentingnya
Pengelolaan dan identifikasi inkubator di ruang pengujian
ELISA belum sesuai dengan peruntukannya
2. Mengapa personil laboratorium belum memahami pentingnya
Pengelolaan dan identifikasi inkubator di ruang pengujian
ELISA belum sesuai dengan peruntukannya ?
 Karena Instruksi kerja pengelolaan dan identifikasi inkubator di
ruang pengujian ELISA tidak tersedia.
3. Mengapa Instruksi kerja pengelolaan dan identifikasi inkubator
di ruang pengujian ELISA tidak tersedia ?
 Karena belum dilakukan kaji ulang dokumen mutu level III
(instruksi kerja).

¾ Akar masalah :
• Belum dilakukan kaji ulang dokumen sistem mutu, untuk level III
• Tidak tersedia instruksi kerja pengelolaan dan identifikasi
refrigerator di ruang pengujian ELISA
¾ Koreksi
• Melakukan kaji ulang dokumen level III (Instruksi Kerja/IK)
• Menyediakan Instruksi kerja pengelolaan dan identifikasi
refrigerator di ruang pengujian ELISA
¾ Tindakan perbaikan
• Melakukan sosialisasi penerapan Instruksi kerja pengelolaan dan
identifikasi refrigerator di ruang pengujian ELISA
• Menyusun bahan dan memberi identitas sesuai dengan ruang
lingkup dan bahan uji

Contoh 4 (Teknis) :
Laboratorium A belum melakukan rekaman
penggunaan lampu UV pada Biosafety
Cabinet sehingga tidak diketahui masa kerja dari
lampu UV
¾ Sumber informasi masalah :
• Asesmen surveilen KAN tahun 2015
¾ Masalah yang teridentifikasi
• Tidak ada rekaman penggunaan lampu UV pada
Biosafety Cabinet

¾ Analisis masalah
1. Mengapa tidak ada rekaman penggunaan lampu UV
pada Biosafety Cabinet di Lab A?
9 Karena personil lab A belum memahami pentingnya
merekam penggunaan lampu UV pada Biosafety
Cabinet
2. Mengapa personil lab A belum memahami pentingnya
merekam penggunaan lampu UV pada Biosafety
Cabinet?
9 Karena IK penggunaan lampu UV di lab A tdk tersedia.
3. Mengapa IK penggunaan lampu UV di lab A tidak
tersedia?
9 Karena belum dilakukan kaji ulang dokumen mutu level
III.

¾ Akar masalah :
• Belum dilakukan kaji ulang dokumen sistem mutu, untuk
level III (Instruksi kerja)
• Tidak tersedia IK penggunaan lampu UV di lab A
¾ Tindakan Koreksi
• Melakukan kaji ulang dokumen level III (Instruksi Kerja)
• Menyediakan Instruksi kerja penggunaan lampu UV di lab A
(IK dilampirkan)
¾ Tindakan perbaikan
• Melakukan sosialisasi penerapan Instruksi kerja penggunaan
lampu UV di lab A (Bukti sosialisasi : daftar hadir, notulen
dan materi IK dilampirkan)
• Menyediakan rekaman penggunaan lampu UV di lab A
(rekaman penggunaan lampu UV dilampirkan)

