
 
 

Kunjungan Asesmen Awal dari Komite Akreditasi 
Nasional (KAN) ke Laboratorium Uji Kuat Tekan Beton 
UMA 
 
Laboratorium Uji Kuat Tekan Beton dari Program Studi Teknik Sipil Universitas Medan 
Area mendapat kunjungan dari Tim Assesor Komite Akreditasi Nasional (KAN) dalam 
rangka visitasi Akreditasi Laboratorium Pengujian Kuat Tekan Beton. Adapun Tim 
Asessornya ialah: Deddy Rachman S (Asesor Kepala) dan Purnama Laurentina (Asesor). 
Visitasi dilaksanakan selama 2 hari yaitu pada tanggal 11-12 Agustus 2022. 

Kedatangan Tim Asessor dari KAN disambut baik oleh Ibu Dr. Ir. Suswati, MP selaku 
Wakil Rektor Bid. Pengembangan SDM dan Administrasi Keuangandan, Dekanat 
Fakultas Teknik, Tim ISO UMA beserta dosen dan stakeholder. Dalam acara 
pembukaan, Wakil Rektor menyampaikan sambutannya, dengan mengucapkan Selamat 
datang kepada Tim Asessor KAN dan ucapan terimakasih kepada rekan-rekan sekerja 
di Tim ISO UMA yang sudah memberikan kontribusi dalam mempersiapkan segala 
sesuatu dari Pembuatan Borang dan mengumpulkan segala dokumen yang dibutuhkan 
dalam kegiatan visitasi ini. 

 



Dalam sambutannya juga, beliau menyampaikan bahwa Akreditasi laboratorium 
pengujian merupakan kali pertamanya di lakukan untuk itu beliau berharap 
laboratorium pengujian bisa meraih hasil yang baik. 
Setelah acara penyambutan dan penjabaran kegiatan (rundown) dilakukan oleh asesor, 
kemudian tim ISO pendamping asesor menuju ruang pusat peningkatan mutu dan 
aktivitasi laboratorium (P2MAL) untuk melakukan rangkaian kegiatan selanjutnya. 

 

Pada hari kedua Tim Asesor didamping Tim ISO UMA menuju ruang laboratorium 
Pengujian Kuat Tekan Beton Prodi Teknik Sipil untuk melihat kelayakan ruang Uji dan 
kualitas hasil uji sampel dari Alat Uji Tekan beton yang di hasilkan. 

Setelah itu acara penutup dilanjut di Gedung Convention hall yang di hadiri oleh bapak 
ketua Yayasan Pendidikan Haji Agus Salim, pada sesi ini kegiatan di lanjutkan dengan 
penjabaran hasil penilaian dari tim Asesor terhadap laboratorium Uji Kuat Tekan beton. 

 



Diakhir acara ketua Yayasan menyampaikan kalimat penutup, “agar Ka. Prodi Teknik 
Sipil dan Ka.Lab Teknik Sipil dapat memberikan perhatian lebih keberlangsungan 
laboratorium Pengujian Kuat Tekan yang berstandar ISO/IEC 17025: 2017, karena 
dapat menjadi nilai tambah fakultas Teknik yang akan melaksanakan akreditasi . 

Kemudian, beliau juga menyampaiakan harapan semoga hasil akreditasi dan sertifikasi 
laboratorium dapat memberikan dampak positif kepada Fakultas Teknik yang akan 
melaksanakan akreditasi dalam waktu dekat. 
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