
 

               

STANDAR PELAYANAN 

PENGUJIAN LABORATORIUM 

 

Standar Pelayanan menjadi salah satu referensi utama dalam menyusun rancangan standar 

pelayanan publik pada UPTD Laboratorium Lingkungan DLH Kabupaten Cilacap : 

Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service 

delivery) meliputi : 

1. Dasar Hukum 

Dasar hukum yang melandasi pelayanan publik berdasarkan tugas fungsi dan 

tanggung jawab organisasi UPTD Laboratorium Lingkungan DLH Kab. Cilacap, sebagai 

berikut : 

 Peraturan Bupati Cilacap Nomor 96 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan 

Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup 

Kabupaten Cilacap ; 

 Peraturan  Bupati  Cilacap  Nomor  24 Tahun 2018 Tentang Pembentukan, 

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis 

Daerah - Dinas Lingkungan Hidup. 

 

2. Persyaratan 

 Persyaratan untuk laboratorium uji harus memenuhi persyaratan dalam ISO/IEC 

17025:2017 "Persyaratan Umum Kompetensi Laboratorium Pengujian Dan 

Laboratorium Kalibrasi". 

 Standart Operating Prosedur Laboratorium tentang Kaji Ulang Permintaan, Tender 

dan Kontrak (SOP.CLCP-08) 

 Standart Operating Prosedur Laboratorium tentang Pengambilan Sampel 

(SOP.CLCP-10) 

 Standart Operating Prosedur Laboratorium tentang Penanganan Sampel 

(SOP.CLCP-11) 

 Standart Operating Prosedur Laboratorium tentang Pelaporan Hasil (SOP.CLCP-

15) 



 Standart Operating Prosedur Laboratorium tentang Penanganan Pengaduan 

(SOP.CLCP-16) 

 Standart Operating Prosedur Laboratorium tentang Pengendalian Pekerjaan 

Pengujian Yang Tidak Sesuai (SOP.CLCP-16) 

3. Sistem, Mekanisme Dan Prosedur 

Sistem, mekanisme dan prosedur yang digunakan oleh UPTD Laboratorium 

Lingkungan DLH Kab. Cilacap mengacu pada manajemen ISO/IEC 17025:2017, yang 

terdiri atas Panduan Mutu (PM.CLCP), Standart Operating Prosedur (SOP.CLCP) dan 

Instruksi Kerja (IKA.CLCP dan IKM.CLCP). 

4. Jangka Waktu Pelayanan 

Waktu penyelesaian pengujian sampel sampai dengan dikeluarkannya Sertifikat 

laporan hasil uji (LHU) yaitu maksimal 14 hari kerja. 

5. Biaya/Tarif 

Biaya/tariff yang dikenakan kepada pengguna jasa layanan produk di UPTD 

Laboratorium Lingkungan DLH Kab. Cilacap untuk Laporan Hasil Uji (LHU) mengacu 

pada Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap No.17 Tahun 2018 tentang Perubahan 

Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap No. 4 Tahun 2012 Tentang Retribusi 

Pemakaian Kekayaan Daerah di Kabupaten Cilacap. 

6. Produk Pelayanan 

Produk pelayanan publik lingkup UPTD Laboratorium Lingkungan DLH Kab. Cilacap 

berupa Jasa, nama pelayanan pengujian Laboratorium dan nama Produk Pelayanan 

adalah Laporan Hasil Uji (LHU). 

7. Sarana Dan Prasarana, dan/atau Fasilitas 

Sarana, prasarana yang digunakan dalam melaksanakan pelayanan publik lingkup 

UPTD Laboratorium Lingkungan DLH Kab. Cilacap meliputi : 

1. Ruang Pimpinan Laboratorium (Kepala dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD 

Laboratorium Lingkungan DLH Kab. Cilacap). 

 Ruangan ini dilengkapi meja kursi kerja, meja kursi tamu, laptop, printer, lemari arsip, 

AC, alat tulis perkantoran, wastafel, toilet, dlsb.  

2. Ruang Staf UPTD Laboratorium Lingkungan DLH Kab. Cilacap 

 Ruangan ini dilengkapi meja kursi kerja, meja kursi tamu, laptop, printer, lemari arsip,  

AC,  alat tulis perkantoran, toilet, dlsb.  



3. Ruangan Tunggu Tamu 

 Ruangan ini dilengkapi meja kursi tamu, kotak saran, internet gratis dan toilet.  

 

 

4. Ruangan Resepsionis 

 Ruangan ini dilengkapi meja resepsionis, kursi kerja, telepon duduk, faximile, alat tulis 

kantor, dlsb . 

5. Ruangan Penyimpanan Sampel 

 Ruangan ini dilengkapi lemari pendingin sampel, lemari pendingin arsip sampel dan 

lemari pendingin reagen dan bahan kimia. 

6. Ruangan Peralatan Sampling dan Glassware 

 Ruangan ini dilengkapi lemari dan rak penyimpanan alat dan glassware. 

7. Ruangan Preparasi Sampel 

 Ruangan ini dilengkapi kursi kerja, oven, desikator, pompa vakum, glassware, 

wadah sampel, dlsb. 

8. Ruangan Pengujian BOD 

 Ruangan ini dilengkapi peralatan penunjang pengujian BOD, AC, exhaust dan 

sarana penunjang kebersihan ruangan. 

9. Ruangan Penyimpanan Bahan Kimia 

 Lemari dan rak penyimpanan bahan kimia, AC, exhaust dan sarana penunjang 

kebersihan ruangan. 

10. Ruangan Pengujian Utama 

 Ruangan ini dilengkapi peralatan penunjang berbagai pengujian, AC, exhaust dan 

sarana penunjang kebersihan ruangan. 

11. Ruangan Penimbangan 

 Ruangan ini dilengkapi peralatan neraca analitik, dehumidifier, AC, exhaust, kursi 

kerja dan sarana penunjang kebersihan ruangan. 

12. Ruangan Instrumen Spektrofotometer UV-VIS 

 Ruangan ini dilengkapi instrument Spektrofotometer UV-VIS,   Spektrofotometer 

Direct, komputer, printer, UPS, dehumidifier, AC, exhaust, kursi kerja dan sarana 

penunjang kebersihan ruangan. 

13. Ruangan Instrumen Spektrofotometer Serapan Atom 



 Ruangan ini dilengkapi instrument Spektrofotometer Serapan Atom, komputer, 

printer, UPS, dehumidifier, AC, exhaust, kursi kerja dan sarana penunjang 

kebersihan ruangan. 

14. Ruangan Keselamatan dan Kesehatan Kerja 

 Ruangan ini dilengkapi lemari peralatan K3 dan sarana penunjang kebersihan 

ruangan 

15. Ruangan Rapat 

 Ruangan ini dilengkapi meja, kursi rapat, proyektor dan layar LCD, whiteboard dan 

AC. 

16. Ruangan Dapur 

 Ruangan ini dilengkapi meja, kompor, wastafel, rak peralatan dapur dan 

kebersihan. 

17. Musholla 

18. Tempat Penyimpanan Sementara Limbah B3 

 Tata ruang Laboratorium uji dengan rincian sesuai dengan tercantum dalam 

Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup No.6 Tahun 2009 tentang 

Laboratorium Lingkungan.   19. Mobil Sampling 

8. Kompetensi Pelaksana 

Kompetensi pelaksana layanan jasa UPTD Laboratorium Lingkungan DLH Kab. Cilacap 

mengacu pada kualifikasi personel yang terdapat dalam Panduan Mutu (PM.CLCP), 

Standart Operating Prosedur Laboratorium tentang Pengembangan Personel 

(SOP.CLCP-03) dan  pelaksana pelayanan laboratorium uji sudah mengikuti dan 

mendapatkan sertifikat pelatihan ISO/IEC 17025:2017. 

9. Pengawasan Internal 

Pengawasan internal UPTD Laboratorium Lingkungan DLH Kab. Cilacap dilakukan 

melalui kegiatan audit internal sesuai dengan Panduan Mutu (PM.CLCP), Standart 

Operating Prosedur Laboratorium tentang Audit Internal (SOP.CLCP-23). 

10. Penanganan Pengaduan, Saran Dan Masukan 

Penanganan pengaduan terkait dengan jasa UPTD Laboratorium Lingkungan DLH 

Kab. Cilacap sesuai dengan Panduan Mutu (PM.CLCP), Standart Operating Prosedur 

Laboratorium tentang Penangan Pengaduan  (SOP.CLCP-16), Standart Operating 

Prosedur Laboratorium tentang Tindakan Perbaikan  (SOP.CLCP-22)  dengan prosedur 

sebagai berikut : 



a. Penanganan Pengaduan 

1) Pengajuan pengaduan 

 Pengajuan pengaduan oleh pelanggan berkaitan dengan laporan hasil 

pengujian dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan ditujukan ke Manajer 

Teknis melalui Manajer Administrasi. 

 

2) Penyelesaian pengaduan 

 Berdasarkan pengaduan pelanggan, Manajer Administrasi melakukan 

verifikasi secara administrasi. Bila materi pengaduan bersifat teknis, maka 

Manajer Teknis menindaklanjuti sesegera mungkin dengan mengadakan 

pembahasan dengan personil terkait di laboratorium yang bertanggungjawab 

terhadap pengujian yang menjadi dasar pengaduan. Jika diperlukan, Manajer 

Teknis dapat meminta Manajer Mutu untuk melakukan verifikasi terhadap 

penerapan sistem manajemen mutu laboratorium berkaitan dengan pengaduan 

tersebut. 

3) Ketertelusuran rekaman 

Pengaduan diklarifikasi dengan melakukan ketertelusuran rekaman 

pengamatan, perhitungan, dan pengolahan data serta persyaratan pelanggan 

yang tertuang dalam permohonan pengujian. Pemeriksaan dilakukan juga 

terhadap pengambilan sampel (bila diperlukan), preparasi, analisis, dan 

pelaporan. 

4) Pemberitahuan kepada pelanggan 

Bila ternyata tidak ditemukan adanya bukti-bukti terhadap pengaduan tersebut, 

maka Manajer Teknis menjelaskan kepada pelanggan dengan tetap menjaga 

hubungan baik disertakan bukti-bukti yang ada bahwa pengaduan tersebut tidak 

benar adanya. 

5) Pengujian ulang arsip sampel 

Bila mungkin, laboratorium melakukan pengujian arsip sampel sebagai 

pembuktiannya. 

6) Silang pendapat 

Dalam hal terjadi silang pendapat yang tidak terselesaikan, pelanggan dan 

laboratorium dapat mengundang seorang ahli yang independen untuk diminta 

pendapatnya atau ke laboratorium rujukan untuk pengujian arsip sampel, bila 

perlu. 



7) Tindakan perbaikan 

Jika ternyata pengaduan tersebut benar adanya, maka Manajer Teknis 

melakukan tindakan perbaikan berdasarkan persyaratan yang ada Standart 

Operating Prosedur Laboratorium tentang Tindakan Perbaikan  (SOP.CLCP-22)  

dan/atau sistem manajemen mutu laboratorium sampai didapat kesepakatan 

serta kepuasan pelanggan. 

b. Saran dan Masukan 

1) Komunikasi dengan pelanggan 

Manajer Administrasi dan personil terkait memelihara komunikasi dengan 

pelanggan sepanjang pelaksanaan permintaan, tender atau kontrak serta 

memberitahukan kepada pelanggan setiap adanya keterlambatan atau 

penyimpangan yang besar dalam pelaksanaan pengujian. Selain itu, Manajer 

Administrasi dan personil terkait menerapkan pengaturan yang efektif untuk 

komunikasi dengan pelanggan berkaitan dengan: 

a) pertanyaan, penanganan permintaan, tender atau kontrak, termasuk 

perubahan; 

b) umpan balik pelanggan, termasuk keluhan pelanggan. 

2) Survey pelanggan 

Manajer Administrasi berupaya untuk mencari umpan balik baik positif 

maupun negatif dari pelanggannya berkaitan dengan persepsi pelanggan 

tentang kinerja laboratorium. Umpan balik tersebut digunakan dan dianalisis 

untuk meningkatkan sistem manajemen, kegiatan pengujian serta pelayanan 

pelanggan. 

3) Tata Cara Pelaksanaan & Evaluasi Survey Kepuasan Pelanggan 

a) formulir (FSOP.CLCP-16.2) tentang Survey Kepuasan Pelanggan dikirim 

atau didistribusikan bersamaan dengan Laporan Hasil Analisa; 

b) distribusi dilakukan melalui media elektronik (email atau telepon), jika 

melalui telepon maka Personil Administrasi bertugas untuk memindahkan 

hasil survey tersebut ke dalam Form FSOP.CLCP-16.2; 

c) setelah form FSOP.CLCP-16.2 diisi oleh pelanggan, dilakukan evaluasi 

survey kepuasan pelanggan oleh personil administrasi (FSOP.CLCP-16.3) 

d) pelaksanaan Rekapitulasi Evaluasi Survey Kepuasan Pelanggan dilakukan 

dua kali dalam 1 tahun atau 2 periode selama 1 tahun. Berikut perhitungan 

untuk rekapitulasi evaluasi survey kepuasan pelanggan : 
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11. Jumlah Pelaksana 

Jumlah Pelaksana UPTD Laboratorium Lingkungan DLH Kab. Cilacap sebanyak 11 

orang yang terdiri atas : Manajer Puncak (MP), Manajer Administrasi (MA), Manajer 

Mutu (MM), Manajer Teknis (MT), Penyelia Sampling, Penyelia Laboratorium, Analis, 

Administrasi dan Petugas Pengambil Sampel. 

12. Jaminan Pelayanan 

Jaminan pelayanan yang diberikan berupa sertifikat Laporan Hasil Uji (LHU) yang valid, 

akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. 

13. Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan 

Jaminan keamanan yang diberikan dalam pelayanan UPTD Laboratorium Lingkungan 

DLH Kab. Cilacap berupa petugas pengambil sampel dengan peralatan K3, penerima 

sampel dengan preparasi dan pengujian sampel yang sesuai metode yang benar, 

keamanan kantor (penjaga malam), penyediaan tabung pemadam kebakaran. 

14. Evaluasi Kinerja Pelaksana 

Pelaksana pelayanan publik di UPTD Laboratorium Lingkungan DLH Kab. Cilacap 

terdiri atas Manajer Puncak (MP), Manajer Administrasi (MA), Manajer Mutu (MM), 

Manajer Teknis (MT), Penyelia Sampling, Penyelia Laboratorium, Analis, Administrasi 

dan Petugas Pengambil Sampel, dimana masing-masing petugas pelayanan publik 

memiliki tugas masing-masing yang sudah ditetapkan dalam Panduan Mutu 

Laboratorium (PM.CLCP). Dalam memberikan pelayanan, pelaksana pelayanan UPTD 

Laboratorium Lingkungan DLH Kab. Cilacap memiliki hak untuk memberikan pelayanan 

tanpa ada hambatan pihak lain yang bukan tugasnya, menolak permintaan pelayanan 

yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan melakukan pembelaan 

terhadap pengaduan dan tuntutan yang tidak sesuai dengan kenyataan dalam 

penyelenggaraan pelayanan publik.Kewajiban yang diemban kepada pelaksana 

layanan antara lain adalah melakukan kegiatan pelayanan sesuai dengan tugas yang 

ditetapkan, memberikan pertanggungjawaban atas penyelenggaraan pelayanan publik 



sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Evaluasi kinerja pelaksana pelayanan 

publik UPTD Laboratorium Lingkungan DLH Kab. Cilacap dilaksanakan melalui 

penilaian hasil penyelenggaraan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara 

sendiri melalui rapat Kaji Ulang Manajemen dengan dan Standart Operating Prosedur 

Kaji Ulang Manajemen (SOP.CLCP-24). Kaji ulang manajemen dilakukan dalam rangka 

memastikan kesinambungan, kesesuaian, efektivitas system manajemen, mengetahui 

perubahan dan pengukuran peningkatan kinerja laboratorium. 

Kaji ulang manajemen dilaksanakan 1 (satu) tahun sekali direncanakan oleh Manajer 

Mutu dan dipimpin oleh Manajer Puncak, Kaji ulang manajemen dilaksanakan dengan 

memperhitungkan :  

1) perubahan isu internal dan eksternal; 

2) pemenuhan sasaran; 

3) kesesuaian kebijakan dan prosedur; 

4) status tindakan kaji ulang manajemen sebelumnya; 

5) dampak dari audit internal yang terbaru; 

6) tindakan perbaikan; 

7) penilaian oleh badan eksternal; 

8) perubahan volume/jenis perkerjaan; 

9) tanggapan pelanggan dan personel; 

10) pengaduan; 

11) kecukupan sumber daya; 

12) efektifitas peningkatan yang diimplementasikan;  

13) hasil identifikasi risiko; 

14) dampak jaminan validitas hasil; 

15) faktor relevan lainnya, seperti pemantauan pelatihan. 

 

Hasil yang diperoleh dari kaji ulang manajemen mencakup keputusan dan tindakan 

apapun yang berkaitan dengan: 

1) efektifitas sistem manajemen dan prosesnya; 

2) peningkatan pemenuhan ISO/IEC 17025;  

3) kebutuhan pelanggan; dan 

4) penyediaan sumber daya yang diperlukan. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


