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1. PENDAHULUAN
1.1

Lembaga Penilaian Kesesuaian yang diakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional
(KAN) harus memenuhi persyaratan Standar terkait skema akreditasi yang
diajukan, persyaratan lembaga kerjasama akreditasi internasional (IAF/ILAC) dan
lembaga kerjasama akreditasi di tingkat regional (APAC) yang relevan, serta
kriteria akreditasi yang ditetapkan oleh KAN.

1.2

Komite Akreditasi Nasional (KAN) dalam melaksanakan akreditasi kepada
Lembaga Penilaian Kesesuaian (LPK) yang melakukan aktivitas penilaian
kesesuaian dan mengajukan akreditasi pada lebih dari satu lokasi menetapkan
dokumen persyaratan umum untuk akreditasi LPK multilokasi yang harus
digunakan bersama-sama dengan Syarat dan Aturan Akreditasi Lembaga
Penilaian Kesesuaian (KAN U-01) serta Dokumen Persyaratan Akreditasi lainnya.

1.3

Dokumen ini berisikan kriteria LPK multilokasi, persyaratan umum bagi LPK yang
mengajukan akreditasi multilokasi dan persyaratan proses akreditasi bagi
Lembaga

Penilaian

Kesesuaian

yang

melaksanakan kegiatan

penilaian

kesesuaian dan mengajukan akreditasi terkait aktivitas penilaian kesesuaian yang
dilakukan pada lebih dari 1 (satu) lokasi.

2. DEFINISI
Untuk maksud dokumen ini, definisi dan terminologi dalam ISO/IEC 17011 serta definisi
berikut berlaku :
2.1

Organisasi, badan hukum atau kelompok badan hukum terdiri dari kantor pusat
dan lokasi yang terhubung dengan kantor pusat berdasarkan hubungan hukum
kontraktual atau setara yang beroperasi dengan nama dan logo komersial yang
sama.

2.2

Kantor Pusat, lokasi dimana Manajemen LPK berada .
Catatan: Lokasi kantor pusat LPK tidak harus sama dengan lokasi badan hukum
LPK dan manajemen LPK tidak harus menjadi manajemen puncak badan hukum.
Hal ini tergantung dari struktur organisasi LPK dan badan hukumnya dan
penetapan oleh LPK lokasi yang menjadi kantor pusat.

2.3

Cabang (sites), kantor cabang, anak perusahaan atau lokasi yang yang terpisah
secara fisik dari kantor pusat LPK. Cabang merupakan lokasi yang berada di
bawah pengendalian teknis kantor pusat, dimana satu atau lebih kegiatan terkait
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penilaian kesesuaian yang tercakup dalam lingkup akreditasi dilakukan atau
diselesaikan (mis. menghubungi awal pelanggan LPK, informasi pelanggan atau
melakukan kegiatan penilaian kesesuaian).
Catatan 1: Cabang bisa merupakan bagian dari entitas legal yang sama atau
berbeda dengan LPK. (mis. kantor cabang yang beroperasi sebagai badan hukum
terpisah).
Catatan 2: Cabang dapat diklasifikasikan sebagai lokasi kritis atau lokasi tidak
kritis.
2.4

Lokasi kunci (Key Location), lokasi tempat dilakukannya aktivitas utama (Key
Activities) LPK sebagaimana ditetapkan dalam SNI ISO/IEC 17011 dan/atau
IAF/ILAC A5. (Lihat poin 3.3 dalam dokumen ini)

2.5

Lokasi bukan kunci/non kunci, lokasi tempat dilakukannya aktivitas LPK yang
tidak termasuk sebagai aktivitas utama (key activities) LPK.
Catatan: Biasanya kegiatan ini terdiri dari kegiatan perkantoran/administratif
sederhana yang dijalankan sesuai dengan peraturan kantor pusat LPK.

3. KRITERIA MULTILOKASI
3.1

Pengajuan akreditasi terhadap LPK yang melakukan aktivitas pada lebih dari satu
lokasi (multisite) dapat dilakukan apabila :
a.

Lokasi-lokasi yang diajukan merupakan bagian/milik dari1 (satu) organisasi,
ditunjukan dengan adanya kantor pusat yang memiliki tanggung jawab dan
otoritas penuh baik secara manajerial maupun teknis terhadap seluruh lokasi
dan kegiatan penilaian kesesuaian dalam lingkup akreditasi.
Catatan : Lokasi – lokasi yang diajukan bisa jadi memiliki entitas legalitas
yang berbeda (misalkan LPK berbadan hukum Indonesia dan berpusat di
satu daerah memiliki cabang di berbagai daerah dan/atau atau di luar negeri
yang memilki entitas legal terpisah dengan pusat), namun kesamaan nama,
logo dan identitas organisasi harus dapat tetap terlihat.

b.

Lokasi-lokasi yang diajukan berada di bawah kendali 1(satu) manajemen
yang memiliki tanggung jawab penuh terhadap seluruh aktivitas penilaian
kesesuaian yang diajukan akreditasinya.
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c.

Lokasi-lokasi yang diajukan secara konsisten melaksanakan satu sistem
manajemen yang mencakup seluruh aktivitas dan lokasi yang tercantum
diajukan akreditasinya.

3.2

Akreditasi multilokasi berdasarkan hubungan antara kantor pusat dan cabang
serta aktivitas kunci secara umum dapat dibagi menjadi 2 (dua) jenis yaitu :
Akreditasi terhadap organisasi yang terdiri dari banyak lokasi dan masing –

a.

masing lokasi dapat melakukan aktivitas kunci terkait kegiatan penilaian
kesesuaian yang berbeda satu sama lain (sibling-type relationship).
b.

Akreditasi terhadap organisasi yang terdiri dari satu lokasi utama dan
beberapa lokasi pendukung yang melakukan kegiatan penilaian kesesuaian
dengan lingkup yang sama (parent-child type relationship).

3.3

Aktivitas kunci sebagaimana dimaksud sebagaimana dimaksud dalam point 3.2,
mencakup kegiatan :
a. Aktivitas Kunci LPK Secara umum :
-

Penetapan dan perumusan kebijakan

-

Pengembangan dan penetapan prosedur dan proses

-

Kajian permohonan/kajian kontrak

-

Perencanaan kegiatan penilaian kesesuaian (misal pembuatan rencana
audit)

-

Kaji ulang (review), persetujuan dan pengambilan keputusan terhadap
hasil penilaian kesesuaian.

b. Tambahan Aktivitas kunci untuk laboratorium

c.

-

Penetapan tanggung jawab dan wewenang personel

-

Tempat dilakukannya aktivitas pengujian, kalibrasi atau pemeriksaan
Tambahan Aktivitas kunci untuk lembaga inspeksi
- Proses penetapan dan seleksi awal inspektur
- Pemeliharaan dan kalibrasi alat
- Pemeliharaan rekaman inspeksi
- Pemeliharaan dokumen sistem manajemen lembaga inspeksi

d.

Tambahan Aktivitas kunci untuk Lembaga Sertifikasi produk
- Penilaian awal kompetensi personel dan sumber daya lain untuk evaluasi
- Pengendalian dan pemantauan kinerja personel dan sumber daya lain
untuk evaluasi sesuai dengan tujuannya.
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- Penetapan persyaratan teknis untuk kegiatan sertifikasi dengan teknis
baru/spesifik
- Pelaksanaan kajian teknis (technical review) terhadap hasil evaluasi.
e.

Tambahan aktivitas kunci untuk Lembaga Sertifikasi Mananajemen Sistem
- Keputusan persetujuan awal personel yang melakukan audit atau
pengendalian pelatihan personel.
- Pengkajian hasil monitoring kinerja personel yang melakukan audit
- Penugasan personel yang melakukan audit
- Pengendalian dan pemantauan proses survalien dan resertifikasi

f.

Tambahan Aktivitas kunci untuk Lembaga Sertifikasi Person
- Pengembangan dan persetujuan persyaratan seleksi dan penunjukan
penguji
- Pengembangan dan persetujuan kebijakan, proses dan prosedur
penanganan banding dan keluhan yang diterima oleh pemohon, kandidat,
personil tersertifikasi dan pemberi kerjanya serta pihak lain terkait kriteria
dan proses sertifikasi.
- Pengambilan keputusan akhir dari banding dan keluhan

3.4

Subkontraktor bukan merupakan dari lokasi sebagaimana yang dimaksud dalam
dokumen ini. Subkontraktor yang menjalankan aktivitas kunci berdasarkan
permintaan LPK harus memenuhi persyaratan sesuai standar acuan masing –
masing skema akreditasi (seperti SNI ISO/IEC 17065 atau SNI ISO/IEC 17025).

4. PERSYARATAN UMUM LPK MULTILOKASI
4.1

Organisasi LPK yang mengajukan akreditasi multilokasi harus mampu
menunjukan bahwa kantor pusat yang ditetapkan memiliki pengendalian secara
penuh dan berkelanjutan terhadap aktivitas penilaian kesesuaian di seluruh lokasi
yang diajukan.

4.2

LPK harus mampu menunjukan sekelompok orang (manajemen) dalam
organisasi LPK yang memiliki wewenang dalam mengendalikan seluruh aktivitas
terkait kegiatan penilaian kesesuaian, termasuk wewenang dalam hal pemilihan
sumber daya personel dan sumber daya lainnya yang digunakan dalam kegiatan
penilaian kesesuaian
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4.3

LPK harus mampu menunjukan bahwa seluruh lokasi menjalankan sistem dan
proses yang sama terkait pelaksanaan aktivitas penilaian kesesuaian yang
dilakukan.

4.4

LPK harus mampu menunjukan ketersediaan personel dan sumber daya lainnya
untuk memastikan pengendalian terhadap seluruh aktivitas yang tercakup dalam
lingkup akreditasi.

4.5

Apabila dalam daftar lokasi yang diajukan akreditasinya terdapat lokasi yang
memiliki entitas legal dengan kantor pusat (lihat point 3.1 a) maka kantor pusat
harus memiliki perjanjian yang berkekuatan hukum dengan lokasi tersebut untuk
memastikan bahwa kantor pusat memiliki pengendalian secara penuh
sebagaimana dimaksud dalam point (4.1 – 4.5) dokumen ini.

5. PERSYARATAN PROSES AKREDITASI LPK MULTILOKASI
5.1

Permohonan Akreditasi
Sesuai KAN U-01 dan persyaratan khusus skema akreditasi dengan penjelasan
untuk akreditasi multilokasi :
LPK yang terakreditasi harus mengajukan permohonan akreditasi untuk seluruh
lingkup dan lokasi yang ingin diakreditasi.
a.

Apabila lokasi LPK telah diakreditasi, LPK dapat menggunakan mekanisme
penambahan ruang lingkup untuk lokasi – lokasi lain yang ingin diajukan.
LPK harus menetapkan satu lokasi sebagai kantor pusat (Lihat point 4.1)

b.

LPK harus melampirkan seluruh dokumen yang persyaratkan oleh masing –
masing skema serta identifikasi terkait pelaksanaan aktivitas kunci pada
masing – masing lokasi yang diajukan.

c.

KAN akan melakukan review terhadap informasi diberikan LPK untuk
menetapkan lokasi-lokasi yang akan diases,

5.2

Asesmen dalam rangka akreditasi awal / perluasan ruang lingkup
Sesuai KAN U-01 dan persyaratan khusus skema akreditasi dengan penjelasan
untuk akreditasi multilokasi :
a. Asemen lapangan dalam rangka akreditasi awal dan perluasan ruang lingkup
dilakukan pada setiap lokasi yang diajukan akreditasi/penambahannya.
b. Apabila organisasi LPK merupakan organisasi dengan tipe (sibling-type
organization) (lihat point 3.2.a) dengan aktivitas penilaian kesesuaian yang
berbeda satu sama lain, serta masing – masing lokasi dapat mengeluarkan
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laporan hasil penilaian kesesuaian, maka seluruh lingkup pada masing –
masing lokasi akan diases.
c. Apabila organisasi LPK merupakan organisasi dengan tipe (parent-child
organization) dimana lingkup akreditasi pada seluruh lokasi merupakan satu
kesatuan dan laporan penilaian kesesuaian hanya dikeluarkan oleh kantor
pusat, maka lokasi yang diases adalah lokasi kunci (lihat point 2.4 dan 3.3).
5.3

Siklus Akreditasi
Sesuai KAN U-01 dan persyaratan khusus skema akreditasi dengan penjelasan
untuk akreditasi multilokasi :
a.

Dalam satu siklus akreditasi seluruh lokasi (lokasi kunci / lokasi non kunci
harus dapat diases untuk memastikan bahwa seluruh lokasi senantiasa
memenuhi persyaratan akreditasi. Sedangkan, untuk skema laboratorium
pengujian ISO/IEC 17025 seluruh lokasi yang dicakup oleh sistem
manajemen LPK dilaksanakan pada saat asesmen lapangan.

b.

kantor pusat dan setiap lokasi kunci organisasi LPK multilokasi harus
dikunjungi pada satu siklus akreditasi, pengaturan lebih lanjut dapat dilihat
pada masing-masing skema.

c.

Untuk lokasi yang bukan merupakan lokasi kunci, akan dilakukan sampling
untuk menentukan lokasi yang akan diases pada saat survailen. Asesmen
untuk lokasi bukan kunci dilakukan untuk melihat kompetensi teknis dan
penerapan sistem yang ditetapkan organiasi. Asesmen untuk lokasi non
kuncil bisa berupa asesmen lapangan kepada lokasi non kunci atau
asesmen penyaksian terhadap kegiatan penilaian kesesuaian yang diwakili
lokasi non kunci.

d.

Asesmen untuk lokasi / aktifitas lokasi bukan kunci dapat dilakukan secara
simultan dengan pelaksanaan survailen atau dilakukan secara terpisah.

5.4

Asesmen dalam rangka reakreditasi
Sesuai KAN U-01 dan persyaratan khusus skema akreditasi dengan penjelasan
untuk akreditasi multilokasi :
a. Asesmen dalam rangka reakreditasi dilakukan pada kantor pusat dan setiap
lokasi kunci organisasi LPK yang mengajukan re akreditasi multilokasi.
b. Pemenuhan persyaratan asesmen terhadap lokasi bukan kunci dalam satu
siklus akreditasi harus dapat dipenuhi sebelum keputusan reakreditasi
diberikan.
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c. Apabila dalam proses reakreditasi ada lokasi kunci yang tidak dapat
dikunjungi, maka akreditasi ulang terhadap lokasi yang tidak dapat dikunjungi
dan aktivitas penilaian kesesuaian yang dilakukan pada lokasi tersebut tidak
diberikan.
d. Apabila sampai keputusan akreditasi ada lokasi bukan kunci yang tidak dapat
dikunjungi, maka terhadap lokasi tersebut tidak dapat diberikan akreditasi
ulangnya.
5.5

Pembekuan akreditasi multilokasi
Sesuai KAN U-01 dan persyaratan khusus skema akreditasi dengan penjelasan
untuk akreditasi multilokasi :
a. Pembekuan terhadap keseluruhan status akreditasi, apabila tidak dapat
dilaksanakan survailen terhadap kantor pusat atau aktivitas kunci yang
mempengaruhi kemampuan organisasi LPK secara keseluruhan dalam
memenuhi persyaratan akreditasi.
b. Pembekuan terhadap sebagian lingkup / lokasi multiloasi dilakukan apabila
tidak dapat dilakukan survailen terhadap lokasi atau aktivitas kunci yang
terkait dengan sebagian lingkup yang diakreditasi.

5.6

Pencabutan akreditasi multilokasi
Sesuai KAN U-01 dan persyaratan khusus skema akreditasi.
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