Pelatihan Uncertainty (Ketidakpastian) ISO/IEC

17025:2017 Laboratorium Uji Kuat Tekan Beton
Program ISO/IEC 17025:2017 terkait laboratorium uji di Universitas Medan
Area merupakan salah satu program dalam rangka meningkatkan kualitas laboratorium
dan peran para dosen pelaksana serta laboran di lingkungan Universitas Medan Area,
Laboratorium uji yang di kembangkan adalah laboratorium sipil dengan parameter uji kuat
tekan beton.
Persiapan ISO/IEC 17025:2017 mempunyai rangkaian yang cukup banyak dimulai dari
persiapan laboratorium Good Laboratorium Practic (GLP), dokumen perizinan, dokumen
kelengkapan administrasi (dokumen standar mutu, dokumen prosedur mutu, dan
dokumen kelengkapan lainnya) salah satu dokumn yang harus dipenuhi adalah
document uncertainty (ketidakpastian).
Ketidakpastian atau uncertainty sering diartikan dengan keadaan di mana ada beberapa
kemungkinan kejadian dan setiap kejadian akan menyebabkan hasil yang berbeda. Tetapi,
tingkat kemungkinan atau probabilitas kejadian itu sendiri tidak diketahui secara
kuantitatif.
Kata ketidakpastian berarti suatu keraguan, dan dengan demikian pengertian
ketidakpastian dalam arti yang luas adalah suatu pengukuran dimana validitas dan
ketepatan hasilnya masih diragukan. Dengan demikian, ketidakpastian itu disebabkan
karena pengetahuan yang tidak sempurna (imperfect knowledge) dari manusia. Dokumen
ketidakpastian atau uncertainty merupakan dokumen pendukung yang sangat
menentukan kualitas hasil uji suatu laboratorium. Prosedur uncertainty sendiri memiliki
peran penting dalam penentuan izin iso atau pengakuan laboratorium uji.

Tim P2MAL mengupayakan dokumen dokumen tersebut dalam kelengkapan pengurusan
ISO/IEC 17025:2017 dengan tujuan ter-isokannya laboratorium sipil dengan parameter
uji kuat tekan beton. Dalam melengkapi dokumen tersebut tim sdm dari laboratorium uji
kuat tekan beton saat ini gencar menyelenggarakan dan mengikuti pelatihan dan seminar
yang berkaitan dengan laboratorium.
Hal ini didukung oleh Universitas Medan Area yang mana mendukung kepengurusan
pengajuan untuk mendapatkan standar international (ISO 17025). ISO/IEC 17025:2017
adalah standar yang harus dimiliki sebagian besar laboratorium agar dapat dianggap
kompeten secara teknis. Untuk dapat pengakuan dari standar internasional, P2MAL
selaku Unit yang mengawasi laboratorium di Universitas Medan Area melakukan berbagai
kegiatan seperti mengikuti sertifikasi dan pelatihan spesifikasi keilmuan uji kuat tekan
beton.
P2MAL sendiri juga menyelenggarakan pelatihan uncertainty guna memenuhi dokumen
yang dibutuhkan dalam uji kuat tekan beton. Pelaksanaan pelatihan uncertainty dilakukan
pada tanggal 13 Januari 2022 di ruang kantor P2MAL yang di ikuti oleh tim iso dan
laboran yang terlibat dalam sdm laboratorium uji kuat tekan beton. Pemateri pelatihan
tersebut adalah salah satu dosen professional di kampus Universitas Sumatera Utara dan
sudah berpengalaman dibidang laboratorium dan Komite Akreditasi Nasional
(KAN) Laboratorium.
Harapan yang dicapat dari hasil pelatihan adalah terlatihnya sdm laboratorium uji kuat
tekan beton dalam melakukan seleksi, verifikasi, dan validasi. Dimana ketiga komponen
tersebut menjadikan tolak ukur dalam penentuan kualitas uji dari alat yang digunakan
menggunakan metode yang ditetapkan.

Wakil Rektor Bidang Akademik (WR I) Universitas Medan Area dalam penutupan
pelatihan berharap serta menyampaikan, “Pelatihan ini bukan lah menjadi pertemuan
terakhir pihak pemateri dengan universitas medan area, Semoga kedepannya bisa terus
membangun Kerjasama yang berkelanjutan antara Universitas Medan Area dan
Universitas Sumatera Utara dalam membangun laboratorium Terakreditasi ISO/IEC
17025:2017”.
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