UPTD LABORATORIUM LINGKUNGAN DLHK PROVINSI BANTEN
MELAKSANAKAN BIMBINGAN TEKNIS
AUDIT INTERNAL ISO/IEC 17025 : 2017
Kualitas hasil pengujian yang baik
dan laboratorium lingkungan yang
terstandar merupakan syarat mutlak
yang

harus

dimiliki

penelitian

dalam

layanan

pengujian

lingkungan

yaitu

lembaga

melaksanakan
kualitas
laboratorium

terakreditasi. Salah satu syarat laboratorium lingkungan dapat dikatakan
terakreditasi, adalah dengan menerapkan sistem ISO/IEC 17025: 2017
serta telah menerapkan sistem tersebut selama 3 bulan dan telah
melaksanakan 1 kali Audit Internal.
Audit interal atau disebut juga sebagai kegiatan “We on Us”, merupakan
perangkat manajemen yang unik untuk mengetahui bagaimana suatu
laboratorium melakukan pengontrolan yang efektif atas pelaksanaan
aspek mutu dari standar atau aturan yang dianutnya. Kegiatan audit
menjadi keharusan bagi laboratorium penguji yang menerapkan ISO/IEC
17025:2017, yang perlu dilaksanakan secara berkala serta mencakup
semua unsur sistim manajemen, temasuk kegiatan pengujian.
Dalam penerapan sistem ini, proses audit internal memegang peranan
penting. Proses ini dilaksanakan oleh anggota laboratorium penguji,
peneliti atau teknisi yang akan mengajukan akreditasi dan memiliki
kriteria sebagai auditor.
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Syarat seseorang untuk dapat menjadi auditor adalah memiliki sikap etis,
terbuka,

diplomatis,

suka

memperhatikan,

cepat

mengerti,

luwes,

tangguh, tegas dan percaya diri. Selain itu, auditor juga harus ditunjang
dengan pengetahuan tentang situasi organisasi dan peraturan perundangundangan yang berlaku.
Mengingat

pentingnya

audit

internal

serta

kualitas

auditor

dalam

penerapan ISO/IEC 17025:2017, UPTD Laboratorium DLHK Provinsi
Banten mengadakan Bimbingan Teknis peningkatan kapasitas sumber
daya manusia calon auditor Internal sesuai ISO/IEC 17025 : 2017.
Kegiatan Bimbingan Teknis ini dilaksanakan selama 2 hari, tanggal 5 s/d
6 Maret 2019, bertempat di Ruang Rapat DLHK Provinsi Banten (KP3B) .
Peserta Bimbingan Teknis sebanyak 42 orang terdiri dari;
1. Staf UPTD Laboratorium Ligkungan DLHK Provinsi Banten
2. Staf Laboratorium BLH Kabupaten Serang
3. Staf Laboratorium BLH Kabupaten Tangreang
4. Staf Laboratorium BLH Kabupaten Lebaak
5. Staf Laboratorium BLH Kabupaten Pandeglang
6. Staf Laboratorium BLH Kota Serang
7. Staf Laboratorium BLH Kota Tangerang Selatan
Tujuan Bimbingan Teknis Audit Internal ISO/IEC 17025 ;2017 ini
adalah:
a. Memberikan skill sekaligus kompetensi bagi sumber daya manusia di
laboratorium agar mampu melakukan audit internal laboratorium
secara terarah dan tepat sasaran.
b. Peserta dapat merencanakan, menyiapkan , melakukan dan membuat
laporan audit internal
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c.

Peserta mampu menguasai teknik observasi, sampling dan interview
saat audit

d. Peserta

memiliki

kemampuan

untuk

dapat

mengidentifikasi

ketidaksesuaian dan dapat melakukan tindakan pasca audit
Manfaat:
a. Memahami

prinsip

penyiapan

laboratorium

yang

memenuhi

persyaratan kompetensi laboratorium pengujian berdasarkan ISO/IEC
17025 : 2017
b. Memahami prinsip audit internal laboratorium pengujian berdasarkan
ISO/IEC 17025 : 2017
c.

Mampu

melakukan

audit

internal

bagi

laboratorium

penguji

berdasarkan ISO/IEC 17025 : 2017
d. Mampu melaksanakan manajemen review yang dipersyaratkan dalam
ISO/IEC 17025 : 2017
Materi Bimbingan Teknis yang diberikan adalah.
a.

Persyaratan dan kode etik auditor Internal serta kompetensi dan
evaluasi auditor Internal

b.

Tujuan Audit Internal

c.

Butir-butir tentang audit Internal sesuai ISO/IEC 17025: 2017

d.

Prinsip-prinsip Audit Internal

e.

Komunikasi audit Internal

f.

Teknik audit dan wawancara audit internal ISO/IEC 17025: 2017

g.

Praktek Audit Internal ISO/IEC 17025: 2017

h.

Pelaporan Hasil Audit Internal ISO/IEC 17025: 2017 Beserta teknik
pembuatan laporan yang efektif

i.

Tindak lanjut Audit Internal ISO/IEC 17025: 2017
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Pemateri berasal dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Provinsi

Banten dan Pusat Peneliatian dan Pengembangan Kualitas Laboratorium
Lingkungan Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (P3KLL KLHK)
Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan .
Dalam bimbingan teknis Audit Internal ISO 17025 : 2017 ini, peserta
akan mengetahui kapan Internal Audit harus dilaksanakan, bagaimana
caranya dan siapa yang harus melakukan Internal Audit, serta apa yang
harus dilakukan dengan hasil Internal Audit? Pada training Internal Audit
ISO 17025: 2017

ini, para peserta juga akan dilatih bagaimana cara

melakukan Audit Internal, termasuk simulasi Audit Internal.
Berikut materi yang disampaikan oleh pemateri
A. Persyaratan dan kode etik auditor Internal serta kompetensi
dan evaluasi auditor Internal
1. Integritas
Integritas adalah mutu, sifat, atau keadaan yang menunjukkan kesatuan
yang utuh sehingga memiliki potensi dan kemampuan yang memancarkan
kewibawaan dan kejujuran.
Integritas auditor internal BPI membangun kepercayaan dan dengan
demikian memberikan dasar untuk kepercayaan dalam pertimbangannya.
Integritas tidak hanya menyatakan kejujuran, namun juga hubungan
wajar dan keadaan yang sebenarnya.
2. Objektivitas
Objektivitas adalah sikap jujur yang tidak dipengaruhi pendapat dan
pertimbangan pribadi atau golongan dalam mengambil putusan atau
tindakan.
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Auditor internal BPI menunjukkan objektivitas profesional tingkat tertinggi
dalam mengumpulkan, mengevaluasi, dan mengkomunikasikan informasi
tentang kegiatan atau proses yang sedang di audit.
Auditor internal BPI membuat penilaian berimbang dari semua keadaan
yang relevan dan tidak dipengaruhi oleh kepentingan-kepentingannya
sendiri ataupun orang lain dalam membuat penilaian.
Prinsip objektivitas menentukan kewajiban bagi auditor internal BPI untuk
berterus terang, jujur secara intelektual dan bebas dari konflik
kepentingan.
3. Kerahasiaan
Kerahasiaan adalah sifat sesuatu yang dipercayakan kepada seseorang
agar tidak diceritakan kepada orang lain yang tidak berwenang
mengetahuinya.
Auditor internal pemerintah menghormati nilai dan kepemilikan informasi
yang diterima dan tidak mengungkapkan informasi tanpa kewenangan
yang tepat, kecuali ada ketentuan perundang-undangan atau kewajiban
profesional untuk melakukannya.
4. Kompetensi
Kompetensi adalah kemampuan dan karakteristik yang dimiliki oleh
seseorang, berupa pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku yang
diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya.
Auditor internal pemerintah menerapkan pengetahuan, keahlian dan
keterampilan, serta pengalaman yang diperlukan dalam pelaksanaan
layanan pengawasan internal.
5. Akuntabel
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Akuntabel adalah kemampuan untuk menyampaikan pertanggungjawaban
atau untuk menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang
kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta
keterangan atau pertanggungjawaban.
Auditor internal pemerintah wajib menyampaikan pertanggungjawaban
atas kinerja dan tindakannya kepada pihak yang memiliki hak atau
kewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban.
6. Perilaku Profesional
Perilaku profesional adalah tindak tanduk yang merupakan ciri, mutu, dan
kualitas suatu profesi atau orang yang profesional di mana memerlukan
kepandaian khusus untuk menjalankannya. Auditor internal pemerintah
sebaiknya bertindak dalam sikap konsisten dengan reputasi profesi yang
baik dan menahan diri dari segala perilaku yang mungkin menghilangkan
kepercayaan kepada profesi pengawasan internal atau organisasi.
Aturan Perilaku
1. Untuk menerapkan prinsip Integritas, auditor internal pemerintah
wajib:
1. Melakukan pekerjaan dengan kejujuran, ketekunan, dan
tanggung jawab;
2. Mentaati hukum dan membuat pengungkapan yang
diharuskan oleh ketentuan perundang-undangan dan profesi;
3. Menghormati dan berkontribusi pada tujuan organisasi yang
sah dan etis; dan
4. Tidak menerima gratifikasi terkait dengan jabatan dalam
bentuk apapun.
5. Bila gratifikasi tidak bisa dihindari, auditor internal pemerintah
wajib melaporkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi
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(disingkat KPK) paling lama dalam waktu 7 (tujuh) hari
setelah gratifikasi diterima atau sesuai ketentuan pelaporan
gratifikasi.
2. Untuk menerapkan prinsip Objektivitas, auditor internal pemerintah
wajib:
1. Tidak berpartisipasi dalam kegiatan atau hubungan apapun
yang

dapat

menimbulkan

konflik

dengan

kepentingan

organisasinya, atau yang dapat menimbulkan prasangka, atau
yang meragukan
2. kemampuannya

untuk

dapat

melaksanakan

tugas

dan

memenuhi tanggung jawab profesinya secara objektif;
3. Tidak menerima sesuatu dalam bentuk apapun yang dapat
mengganggu atau patut diduga mengganggu pertimbangan
profesionalnya; dan
4. Mengungkapkan semua fakta material yang diketahui, yaitu
fakta yang jika tidak diungkapkan dapat mengubah atau
mempengaruhi

pengambilan

keputusan

atau

menutupi

adanya praktik-praktik yang melanggar hukum.
3. Untuk menerapkan prinsip Kerahasiaan, auditor internal pemerintah
wajib:
1. Berhati-hati dalam penggunaan dan perlindungan informasi
yang diperoleh dalam tugasnya; dan
2. Tidak menggunakan informasi untuk keuntungan pribadi atau
dengan

cara

ketentuan

apapun

yang

akan

perundang-undangan

bertentangan

atau

merugikan

dengan
tujuan

organisasi yang sah dan etis.
4. Untuk menerapkan prinsip Kompetensi, auditor internal pemerintah
wajib:
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1. Memberikan layanan yang dapat diselesaikan

sepanjang

memiliki pengetahuan, keahlian dan keterampilan, serta
pengalaman yang diperlukan;
2. Melakukan pengawasan sesuai dengan Standar Audit Internal
Pemerintah Indonesia; dan
3. Terus-menerus meningkatkan keahlian serta efektivitas dan
kualitas pelaksanaan tugasnya, baik yang diperoleh dari
pendidikan formal, pelatihan, sertifikasi, maupun pengalaman
kerja.
5. Untuk menerapkan prinsip Akuntabel, auditor internal pemerintah
wajib

menyampaikan

pertanggungjawaban

atau

jawaban

dan

keterangan atas kinerja dan tindakannya secara sendiri atau
kolektif kepada pihak yang memiliki hak atau kewenangan untuk
meminta keterangan atau pertanggungjawaban.
6. Untuk menerapkan prinsip Perilaku Profesional, auditor internal
pemerintah wajib:
1. Tidak terlibat dalam segala aktivitas ilegal, atau terlibat dalam
tindakan yang menghilangkan kepercayaan kepada profesi
pengawasan internal atau organisasi; dan
2. Tidak mengambil alih peran, tugas, fungsi, dan tanggung
jawab manajemen auditan dalam melaksanakan tugas yang
bersifat konsultasi.
Bila sebuah organisasi berkeinginan melihat seberapa jauh sebuah
instrument

bekerja

dengan

baik

(perform),

instrument

perlu

dikalibrasi/verifikasi. Dengan cara pandang yang sama, untuk melihat
sistem manajemen mutu telah diterapkan sesuai persyaratan perlu
dilakukan pengukuran. Pengukuran ini salah satunya dengan audit
internal.
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Laboratorium harus secara periodik melaksanakan audit internal untuk
memverifikasi kesesuaian pengoperasian kegiatannya thd. persyaratan
sistem manajemen. Program dan pelaksanaan audit internal mencakup
semua unsur sistem manajemen.
Manajer

mutu

bertanggung

jawab

untuk

merencanakan

dan

mengorganisasikan audit. Audit harus dilaksanakan oleh personil yang
terlatih dan mampu yang, bila sumber daya mengizinkan, independen
dari kegiatan yang diaudit.
Tujuan Audit Internal yaitu untuk memverifikasi kesesuaian kegiatannya
terhadap persyaratan Dokumen terkait Pedoman KAN DP.01.29
Temuan audit ditindaklanjuti dengan tindakan perbaikan pada waktunya.
Bidang kegiatan yang diaudit, temuan audit dan tindakan perbaikan yang
dilakukan harus direkam. Tindak lanjut kegiatan audit dari tindakan
perbaikan

yang

telah

dilakukan

harus

diverifikasi

dan

merekam

penerapan dan efektivitas tindakan yang telah dilakukan. Terangkan :
Tujuan Audit Internal yaitu untuk memverifikasi kesesuaian kegiatannya
terhadap persyaratan Dokumen terkait Pedoman KAN DP.01.29
Tujuan Umum Audit Internal
Untuk mengukur keefektifan penerapan sistem apakah sesuai dengan
persyaratan

atau

kriteria

audit

serta

cukup

mendukung

untuk

menghasilkan data yang valid. Untuk menilai peluang yang cukup untuk
melakukan perbaikan terus-menerus (continuous Improvement)
Audit internal harus menjawab “Apakah system Tujuan Khusus Audit
Internal Laboratorium
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Memverifikasi bahwa kegiatan laboratorium dilakukan secara kontinyu
sesuai persyaratan sistem manajemen mutu. Memeriksa pemenuhan
sistem mutu dengan persyaratan ISO 17025:2005 atau kesesuaiannya
dengan kriteria lain yang relevan. Memeriksa kesesuaian semua kebijakan
dinyatakan dalam Panduan Mutu dan dokumen-dokumen lain yang terkait
terhadap implementasinya diseluruh tingkatan kerja. Ketidaksesuaian
yang ditemukan dalam audit internal sebagai informasi yang berharga
untuk meningkatkan berkelanjutan sistem manajemen mutu laboratorium
dan sebagai bahan pada kaji ulang manajemen.
Lingkup Audit Sistem Manajemen Mutu
Lebih utama diarahkan kepada konsistensi penerapan sistem berkaitan
dengan kegiatan manajemen dan administrasi yang dilakukan pada
pengoperasian laboratorium. Aspek teknis Audit internal untuk aspek ini
lebih di arahkan pada kegiatan teknis yang berkaitan dengan kinerja
dalam

pelaksanaan

pengujian/kalibrasi

yang

pada

akhirnya

untuk

memelihara kemampuan menghasilkan data valid.
Pengorganisasian Audit
1. Pada umumnya Manajer mutu sebagai manajer program audit dan
kadang-kadang sebagai “lead auditor” Manajer Mutu bertanggung
jawab untuk menjamin audit dilaksanakan sesuai rencana yang dibuat
Dilaksanakan sesuai prosedur laboratorium yang terdokumentasi
2. Diprogram sehingga untuk setiap elemen dari sistem mutu paling
sedikit diperiksa satu kali pertahun. Untuk laboratorium yang besar
dapat diprogram untuk setiap elemen sistem mutu dari bidang-bidang
berbeda dapat diselesaikan dalam satu tahun.
3. Audit dilakukan oleh personel yang paham teknik audit dan sebaiknya
personel tersebut sudah mengikuti pelatihan teknik dan proses audit.
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4. Manajer Mutu dapat mendelegasikan tugas pelaksanaan audit kepada
personil

yang

familier

dengan

sistem

mutu

laboratorium

dan

persyaratan akreditasi.
5. Pada laboratorium yang besar sebaiknya pelaksanaan audit dilakukan
oleh tim sesuai ruang lingkup laboratorium dengan dikendalikan oleh
manajer mutu.
6. Pada laboratorium yang kecil dapat dilakukan oleh manajer mutu saja.
meskipun demikian, manajemen harus menjamin bahwa fungsi mutu
dilakukan dengan memuaskan.
7. Auditor sebaiknya independen dari kegiatan yang diaudit. Personel
tidak boleh mengaudit kegiatannya sendiri.
Investigasi : untuk mengumpulkan bukti obyektif dengan cara bertanya,
observasi kegiatan, pemeriksaan fasilitas, dan memeriksa
rekaman.
Analisis

: setelah kegiatan audit dilakukan, tim audit mengkaji dan
melakukan analisis seluruh pengamatan yang dilakukan

Pelaporan : harus jelas dan teliti didukung bukti yang objekti berbentuk
ketidak sesuaian atau rekomendasi untuk perbaikan dan perkembangan
Tindak lanjut tindakan perbaikan dan Semua rekaman (rekaman ketidak
sesuaian, tindakan perbaikan, daftar hadir, hasil pertemuan penutup, dll)
harus disimpan Pertemuan Penutupan.
B. Audit
Proses

yang

sistematis,

independen

dan

terdokumentasi

untuk

memperoleh bukti audit dan mengevaluasinya secara objektif untuk
menentukan sampai sejauh mana kriteria audit dipenuhi
Pemilihan metode audit metode untuk melakukan audit secara efektif,
tergantung pada tujuan, lingkup dan kriteria audit yang ditetapkan.
1.Combine audit (2 standar dalam satu kali audit)
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2.Joint audit (2 tim melakukan audit pada satu organisasi)
3.Integrated audit (audit untuk1 atau lebih standar pada organisasi yang
sudah menerapkan system terintegrasi)
Kegiatan audit lapangan dilaksanakan di lokasi auditi.
Kegiatan audit jarak jauh dilaksanakan di mana saja di luar lokasi auditi
tanpa memandang jarak.
Kegiatan audit interaktif melibatkan interaksi antara personil auditi dan
tim audit.
Kegiatan

audit

non

interaktif

tidak

melibatkan

interaksi

dengan

perwakilan auditi, tetapi tetap melibatkan interaksi dengan peralatan,
fasilitas, dandokumentasi.
Pemilihan anggota tim udit
•Ketua, anggota dan tenaga ahli;
•Jika hanya ada satua uditor, auditor tersebut sebaiknya melaksanakan
seluruh tugas seperti ketua tim audit.
Pertimbangan pemilihan anggota tim audit
•kompetensi keseluruhan tim audit;
•kompleksitas audit ,dan jika audit merupakan audit gabungan atau
bersama;
•metode audit yang telah dipilih;
•persyaratan hokum dan kontrak serta persyaratan lainnya yang menjadi
komitmen organisasi;
•impartiality;
•interaksi tim ygefektif;
•bahasa audit.
Audit lapanganPelaksanaankegiatanaudit
1.pertemuan pembukaan
2.tinjauan dokumen
3.Komunikasi
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4.Fungsi, peran pemandu dan pengamat
5.Pengumpulan dan verifikas iinformasi
6.Pembuatan temuan audit
7.Persiapan kesimpulan audit
8.pertemuan penutupan
Tujuan Pertemuan Pembukaan
1.mengkonfirmasikanpersetujuanrencanaaudit
(contoha uditi, tima udit),

kepada

semua

pihak

2.memperkenalkantimaudit,
3.memastikan bahwa seluruh kegiatan audit yang direncanakan dapat
dilaksanakan
4.perkenalan tim
Pertemuan Pendahuluan
1.perkenalan tim
2.konfirmasi sasaran, lingkup dan kriteria audit
3.konfirmasi rencana audit
4.presentasi metode audit;
5.memperkenalkan metode untuk mengelola resiko kepada organisasi
yang mungkin berasal dari kehadiran anggota tim audit;
Komunikas iformal antara tim audit dan auditi
-konfirmasi bahasa
-konfirmasibahwaselamaaudit,
perkembangan audit;

auditi

akan

selalu

diberi

informasi

-sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan oleh tima udit tersedia;
-kerahasiaan dan keamanan informasi;
-proseduryang relevanterhadapkesehatandankeamanan, tindakan darurat
dan keamanan untuk tim audit;
-metode pelaporan temuan audit termasuk pengkategoriant emuan;
-ketentuan yang dapat menyebabkan audit dihentikan;
-pertemuan penutupan;
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-Kesepakatan temuan;
Audit lapangan Tinjauan Dokumen
Dokumentasi auditi yang relevan ditinjau untuk:
1.Menentukan apakah system yang didokumentasikan sesuai dengan
kriteria audit;
2.Mengumpulkan informasi untuk mendukung kegiatan audit Komunikasi
Antara anggota tim
–Diskusi
–tukar informasi, kajian kemajuan audit, penetapan tugas kembali.
Dengan auditee
–Perkembangan pelaksanaan audit /hal penting
–Adanya

risiko

mendesak

tanpa

ditunda,

misa

isu

keselamatan,

lingkungan
–Tujuan audit tidak tercapai
–Kebutuhan untuk merubah ruang lingkup
Pelaksanaan Wawancara
Wawancara adalah salah satu cara yang penting untuk mengumulkan
informasi dan sebaiknya dilaksanakan dengan cara yang sesuai dengan
situasi dan personel yang diwawancarai.
Pelaksanaan Wawancara
Auditor sebaiknya mempertimbangkan hal berikut:
1.Wawancara sebaiknya diselenggarakan dengan personel dari tingkat
yang sesuai dan dari fungsi yang melaksanakan kegiatan atau tugas
dalam ruang lingkup audit;
2.Wawancara sebaiknya dilakukan selama jam kerja yang normal dan bila
dapat dilaksanakan, pada lokasi personel yang diwawancara
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3.Setiap upaya sebaiknya dilakukan sehingga personel yang diwawancara
tidak merasa dalam kesulitan sebelum dan selama wawancara
4.Alasan untuk wawancara dan setiap catatan yang dibuat sebaiknya
dijelaskan;
5.Wawancara dapat diawali dengan meminta personel yang diwawancara
untuk menguraikan pekerjaannya;
6.Pertanyaan yang mengarahkanj awaban yang tidak objektif(seperti
pertanyaan yang menggurui) sebaiknya dihindarkan;
7.Hasil wawancara sebaiknya dirangkum dan ditinjau dengan personel
yang diwawancarai;
8.Personel yang diwawancarai sebaiknya diberi ucapan terimakasih atas
peran dan kerjasamanya
Prosedur Audit Internal Laboratorium
1. Tujuan
2. Lingkup audit
3. Pengorganisasian
4. Perencanaan
5. Implementasi
6. Tindak lanjut tindakan perbaikan
7. Rekaman dan laporan audit internal
8. Prosedur Audit Internal
C. Audit Internal
Tujuan Audit Internal
1. Tujuan Umum
Untuk mengukur keefektifan penerapan sistem apakah sesuai
dengan persyaratan atau kriteria audit serta cukup mendukung
untuk menghasilkan data yang valid.Untuk menilai peluang yang
cukup untuk melakukan perbaikan terus-menerus (continuous
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Improvement) Audit internal harus menjawab “Apakah sistem
manajemen mutu cukup mendukung kemampuan laboratorium
mengeluarkan data valid dan menilai peluang untuk melakukan
Continuous Improvement?”
2. Tujuan Khusus
a) prioritas manajemen,
b) tujuan komersial,
c) persyaratan sistem manajemen,
d) persyaratan peraturan/perundang-undangan dan persyaratan
kontrak,
e) kebutuhan untuk evaluasi pemasok,
f)

persyaratan pelanggan,

g) kebutuhan pihak lain yang berkepentingan,
h) resiko terhadap organisasi,
i)

Memverifikasi bahwa kegiatan laboratorium dilakukan secara
kontinyu sesuai persyaratan sistem manajemen mutu.

j)

Memeriksa pemenuhan sistem mutu dengan persyaratan ISO
17025:2005 atau kesesuaiannya dengan kriteria lain yang
relevan.

k) Memeriksa kesesuaian semua kebijakan dinyatakan dalam
Panduan

Mutu

dan

dokumen-dokumen

lain

yang

terkait

terhadap implementasinya diseluruh tingkatan kerja.
l)

Ketidaksesuaian yang ditemukan dalam audit internal sebagai
informasi yang berharga untuk meningkatkan berkelanjutan
sistem manajemen mutu laboratorium dan sebagai bahan pada
kaji ulang manajemen.

Contoh :
1)

Untuk memenuhi persyaratan standard ISO/IEC 17025:2017;
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2)

Untuk melaksanakan verifikasi kesesuaian dengan persyaratan
kontrak pengujian;

3)

Untuk memperoleh dan memelihara kepercayaan terhadap
kemampuan pemasok jasa laboratorium;

4)

Untuk memperoleh masukan dan peluang untuk melakukan
improvement

Lingkup Audit Sistem Manajemen Mutu
1. Aspek manajemen dan administrasi
Lebih utama diarahkan kepada konsistensi penerapan sistem
berkaitan dengan kegiatan manajemen dan administrasi yang
dilakukan pada pengoperasian laboratorium.
2.

Aspek teknis
Audit internal untuk aspek ini lebih di arahkan pada kegiatan teknis
yang

berkaitan

pengujian/kalibrasi

dengan
yang

kinerja

pada

dalam

akhirnya

pelaksanaan

untuk

memelihara

kemampuan menghasilkan data valid
3.

Pengorganisasian Audit
a. Manajer Mutu sebagai manajer program audit (“lead auditor”).
Bertanggung jawab untuk menjamin audit dilaksanakan sesuai
rencana

yang

dibuat

dan

dilaksanakan

sesuai

prosedur

laboratorium.
b. Program audit untuk setiap elemen dari sistem mutu paling
sedikit diperiksa satu kali pertahun. Untuk laboratorium yang
besar dapat diprogram untuk setiap elemen sistem mutu dari
bidang-bidang berbeda dapat diselesaikan dalam satu tahun.
c. Tim Auditor harus paham teknik audit dan sudah mengikuti
pelatihan teknik dan proses audit.
d. Auditor sebaiknya independen dari kegiatan yang diaudit.
Personel tidak boleh mengaudit kegiatannya sendiri.
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4.

Perencanaan Audit
a. Manajer Mutu menyusun rencana audit dan harus mencakup :
kriteria audit; jadwal audit; lingkup audit dokumen acuan
(panduan mutu, prosedur, dll) dan; anggota tim audit.
b. Tiap auditor mempunyai tugas mengaudit elemen sistem mutu
atau bagian organisasi yang mempunyai keahlian teknis dari
bagian yang diaudit.
c. Dokumen yang dibutuhkan saat audit :
-

ISO

sebagai

acuan;

Panduan

Mutu

laboratorium

dan

dokumen-dokumen lain;
-

Checklist yang digunakan mengevaluasi elemen sistem
mutu;

-

Form pelaporan observasi audit, misal : form ketidak
sesuaian atau form permintaan tindakan perbaikan (CAR Correcttion action request).

5.

Jadwal waktu audit disusun oleh tiap auditor dan disepakati oleh
auditi untuk menjamin kelancaran dan progres sistematik dari
pelaksanaan audit.

6.

Sebelumnya

dilakukan

pemeriksaan

terhadap

kaji

ulang

manajemen, metode, laporan audit terdahulu, untuk memeriksa
kesesuaian dengan kriteria sistem.
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