
Sampul
<silahkan berkreasi sesuai karakter unit kerja>

Visi

Menjadi laboratorium berkualitas dan profesional serta menjadi pusat
pengembangan teknologi tepat guna di bidang agroforestry dan
bioteknologi.

Misi

1. Menyelenggarakan kegiatan praktikum bagi mahasiswa Teknik Kimia UB

maupun di luar Teknik Kimia UB.

2. Menyelenggarakan kegiatan penelitian bagi mahasiswa, dosen serta

pengguna lainnya di bidang agroforestry dan bioteknologi.

3. Mengembangkan kerjasama dengan pihak lain dalam action research di

bidang agroforestry dan bioteknologi.

4. Membuka pelayanan publik dalam pengembangan dan desain proses di

bidang agroforestry dan bioteknologi.
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I. PENDAHULUAN

Laboratorium Teknik Bioproses merupakan salah satu laboratorium

pendidikan yang di dalamnya mendukung pelaksanaan riset dan pengabdian

kepada masyarakat baik dosen maupun mahasiswa. Didirikan pada tanggal 10

Desember 2014 Sesuai dengan SK No.491 tahun 2014 Laboratorium ini

dibangun sebagai kebutuhan adanya bidang minat Rekayasa Produk Hayati di

Jurusan Teknik Kimia Universitas Brawijaya. Saat ini laboratorium ini berfungsi

sebagai penyelenggara kegiatan praktikum Mikrobiologi Industri, PKM dan

skripsi mahasiswa, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

Laboratorium ini didukung dengan sumber daya manusia yang kompeten dan

telah membangun track record di bidang agroforestry. Penelitian yang telah dan

akan dikembangkan adalah pengolahan produk hayati yang melibatkan proses

fisika, kimia maupun biologi serta bioteknologi.

Laboratorium Teknik Bioproses difungsikan sebagai laboratorium

pendidikan yang di dalamnya terdapat aktivitas riset. Sebagai laboratorium

pendidikan, laboratorium ini memfasilitasi kegiatan praktikum Mikrobiologi

Industri yang diselenggarakan di semester ganjil. Sedangkan sebagai

laboratorium riset, laboratorium ini memfasilitasi kegiatan riset mahasiswa,

dosen serta pengguna lainnya, khususnya yang berkaitan dengan bidang

agroforestry dan bioteknologi.

Laboratorium Teknik Bioproses memiliki visi yaitu menjadi laboratorium

berkualitas dan profesional serta menjadi pusat pengembangan teknologi tepat

guna di bidang agroforestry dan bioteknologi. Misi Laboratorium Teknik

Bioproses yaitu menyelenggarakan kegiatan praktikum bagi mahasiswa Teknik

Kimia UB maupun di luar Teknik Kimia UB, serta kegiatan penelitian bagi

mahasiswa, dosen serta pengguna lainnya di bidang agroforestry dan

bioteknologi, mengembangkan kerjasama dengan pihak lain dalam action

research di bidang agroforestry dan bioteknologi, membuka pelayanan publik

dalam pengembangan dan desain proses di bidang agroforestry dan

bioteknologi. Tujuannya antara lain menjadi pusat penyelenggara praktikum
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mikrobiologi industri, sebagai pusat penelitian, desain proses dan rekayasa

produk hayati, sebagai pusat pengembangan proses khususnya di bidang

rekayasa produk hayati dan bioproses.

Visi, misi, dan tujuan inilah yang mendorong setiap anggota yang berada

di dalam Laboratorium Teknik Bioproses untuk terus berkomitmen

mengembangkan pelayanan dengan baik. Seluruh elemen dan kemampuan

yang ada digunakan untuk mencapai tercapainya visi, misi, dan tujuan

berdirinya laboratorium ini. Dalam rangka mencapai visi, misi, dan tujuan

tersebut seluruh stakeholder yang ada di Laboratorium Teknik Bioproses

berkomitmen untuk terus melakukan evaluasi dan perbaikan secara terus

menerus. Diharapkan nantinya Laboratorium Teknik Bioproses mampu

meningkatkan eksistensinya di Universitas Brawijaya.

II. LINGKUP BAHASAN

Mengacu sistem manajemen mutu (SMM) SNI ISO 9001:2008, maka

Laboratorium Teknik Bioproses melaksanakan tinjauan manajemen dengan

ruang lingkup seperti yang dipersyaratkan, yaitu:

1. Hasil audit. Hasil audit dalam hal ini adalah audit internal (AIM UKPA siklus

15) dan audit eksternal (nasional) yang dilakukan oleh BAN-PT dan ISO

9001:2008. Audit internal meliputi audit yang dilakukan oleh auditor

internal UB dari GJM. Sedangkan audit eksternal adalah audit yang

dilakukan Badan Akreditasi Nasional (BAN) terkait mutu pendidikan.

2. Umpan balik pelanggan didapatkan dari survey kepuasan masyarakat

sehingga didapatkan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM), serta masukan

yang terstruktur diperoleh saat:

a. Umpan Balik dari Praktikan

b. Umpan Balik dari Penelitian

c. Umpan Balik dari Pengabdian Masyarakat

3. Kinerja proses bisnis, meliputi capaian sasaran mutu dan capaian program

kerja.
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4. Tindakan pencegahan dan tindakan koreksi (hambatan program masing-

masing bidang dan tindak-lanjut untuk mencegah hambatan tersebut agar

tidak terjadi lagi).

5. Tindak lanjut tinjauan manajemen sebelumnya (catatan yang perlu

mendapat perhatian pada tinjauan manajemen sebelumnya).

6. Perubahan yang mempengaruhi SMM (baik internal maupun dari eksternal).

7. Saran dan masukan untuk perbaikan SMM unit kerja.

III. PELAKSANAAN

Tinjauan manajemen laboratorium dilaksanakan minimal 2 kali dalam

setahun setiap awal semester dalam bentuk formal berupa rapat kerja

laboratorium oleh kepala laboratorium. Rapat kerja laboratorium pertama telah

dilaksanakan pada tanggal 18 Januari 2018 (Gambar 1). Rapat kerja ini

dilaksanakan rutin tiap bulan. Rapat kerja laboratorium dihadiri oleh Kepala

Laboratorium, Dosen dan Teknisi Laboratorium.

Gambar 1. Rapat Kerja Laboratorium Teknik Bioproses

(tanggal 18 Januari 2018)
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IV. HASIL

Hasil evaluasi manajemen Laboratorium Teknik Bioproses Tahun 2017

berikut ini disajikan sesuai urutan lingkup bahasan tinjauan manajemen (lihat

Bab II).

1. Hasil Audit Internal

Laboratorium Teknik Bioproses telah di audit oleh GJM melalui mekanisme

AIM UKPA Siklus 16 pada tahun 2017. Tim auditor yang bertugas meng-audit

adalah Ir. Achmad Wicaksono, M.Eng., Ph.D. dan Dr. Ir. Ussy Andawayanti, MS.

Lingkup audit internal meliputi tindak lanjut atas hasil AIM UKPA Siklus 16 dan

implementasi ISO 9001:2008.

Pada AIM UKPA Siklus 16 Tahun 2017, laboratorium bioproses terdapat 7

temuan. Adapun temuan dan akar penyebab terjadinya temuan yang dimaksud

diuraikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Temuan berdasar hasil temuan AIM

No Bidang Audit Uraian Ketidaksesuaian dan
Saran

Akar Penyebab
Terjadinya Temuan

1 Konversi Dokumen
SPMI

Belum ada SOP yang
disesuaikan dengan format
baru dan tidak tersedia di
website

SOP yang ada hanya di
tingkat jurusan dan
SOP format baru masih
dalam tahap legalitas
di tingkat Jurusan,
sehingga menunggu
legalitas dari jurusan.

2 Tinjauan Manajemen Tabel 1 tentang uraian hasil
audit tidak disajikan dengan
lengkap, sehingga tidak
dibahas dan tidak terlihat
upaya perbaikan

Belum adanya
penjelasan pada tabel
1 karena data aim
siklus 15 hanya didapat
lewat website
http://siaim.ub.ac.id/

3 Tinjauan Manajemen Tabel 2. Uraian keluhan dan
rencana tindak lanjut,
seharusnya dibahas mengapa
masih ada yang belum closed

Kurangnya penjelasan
alasan belum closed di
tabel 2

4 Tinjauan Manajemen Capaian Sasaran mutu
hendaknya mengacu pada

Belum adanya kontrak
kinerja Ka Lab kepada
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kontrak kinerja Ka Lab kepada
Dekan FT/ Kajur Kimia

Dekan FT/ Kajur Kimia

5 Tinjauan Manajemen Dalam bagian capaian
program kerja tentang
kalibrasi peralatan, sebaiknya
dijelaskan juga target kapan
dan bagaimana upaya untuk
mencapai sasaran 100%

Belum semua alat
terkalibrasi, karena
adanya prioritas dan
terbatasnya dana utk
kalibrasi semua alat

6 Tinjauan Manajemen Dalam bagian capaian
program kerja terutama
tentang pengadaan alat yang
belum 100%, sebaiknya
diuraikan upayayang sudah
dilakukan dan kendalanya.

Terbatasnya biaya
pengadaan alat
laboratorium

7 Tinjauan Manajemen Dalam bagian saran perbaikan
SMM,
sebaiknya dituliskan agar Lab
merencanakan untuk
mengajukan akreditasi ISO
17025

Belum masuk dalam
renstra laboratorium

Temuan hasil audit internal melalui AIM UKPA Siklus 16 Tahun 2017

secara garis besar berupa konversi SOP sesuai SPMI dan dokumen Tinjauan

Manajemen tahun 2016/2017. Tabel 1 secara jelas menerangkan juga akar

penyebab terjadinya temuan, sehingga perlu dilakukan upaya perbaikan untuk

menyelesaikan temuan tersebut.

2. Hasil Audit Eksternal

Laboratorium Teknik Bioproses belum menjalani audit eksternal yang

berasal dari lembaga luar Universitas Brawijaya, selain dari audit yang

dilakukan oleh BAN-PT yang telah dilakukan pada tahun 2015 karena

Laboratorium Teknik Bioproses merupakan bagian dari Jurusan Teknik Kimia,

Universitas Brawijaya.

3. Umpan Balik Pelanggan

Secara umum, umpan balik pelanggan diperoleh dari dua (2) jenis

masukan, yaitu evaluasi kepuasan dan keluhan. Umpan balik pelanggan ini

didapatkan melalui kuesioner yang disebarkan kepada mahasiswa yang

melakukan praktikum dan penelitian yang menggunakan fasilitas di

Laboratorium Teknik Bioproses.
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Kepuasan pelanggan dievaluasi dan mendapatkan hasil berupa Indeks

Kepuasan Pelanggan (IKM). Responden yang dilibatkan adalah 68 orang yang

melaksanakan praktikum dan 35 orang yang melakukan penelitian. Kuesioner

yang disebarkan untuk kedua responden berbeda. Hasil IKM ditunjukkan pada

grafik di bawah.

Hasil IKM menunjukkan bahwa kepuasan pelanggan yang melakukan

praktikum Mikrobiologi Industri rata-rata sebesar 3,14 atau Baik (Gambar 4).

Menurut pelanggan yang memiliki kinerja paling bagus adalah terkait SDM yang

dilakukan oleh asisten sewaktu melakukan pretest sebelum dilaksanakan

praktikum. Selanjutnya, berkenaan dengan penilaian praktikum yang telah

dilaksanakan secara menyeluruh (komprehensif).

Hasil IKM menunjukkan bahwa kepuasan pelanggan yang melakukan

penelitian di Laboratorium Teknik Bioproses rata-rata sebesar 3,19 atau Baik

3,49
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3,35
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3,32

3,35

3,21
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3,79

3,01

3,41

3,35

3,03

3,10

3,09

3,09

0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5

Penyampaian tujuan praktikum oleh dosen

Penyampaian tujuan praktikum oleh asisten.

Dosen menyampaikan kontrak pada awal praktikum

Asisten menyampaikan kontrak pada awal praktikum.

Praktikum dilengkapi dengan lembar kerja/worksheet dan petunjuk praktikum.

Penjelasan dosen tentang tata tertib, aturan, dan prosedur praktikum

Praktikum dilaksanakan tepat waktu dan jadwal yang ditentukan.

Asisten melakukan pretest sebelum praktikum.

Kejelasan penyampaian materi praktikum oleh dosen.

Kejelasan penyampaian materi praktikum oleh asisten.

Mahasiswa mengerti tentang prosedur yang berlaku di laboratorium.

Prosedur mengenai praktikum tersedia dan jelas maksudnya.

Asisten memiliki ketrampilan dalam pengoperasian instrumen praktikum.

Perhatian terhadap kebutuhan pelanggan oleh dosen

Perhatian terhadap kebutuhan pelanggan oleh asisten

Efektivitas dosen selaku fasilitator

Efektivitas asistern selaku fasilitator

Dosen menyampaikan tata cara penilaian dalam praktikum

Asisten  menyampaikan tata cara penilaian dalam praktikum .

Penilaian praktikum dilakukan secara komprehensif

Proses evaluasi oleh asisten

Lampu penerangan tersedia.

Jumlah kursi tersedia.

Lokasi sumber informasi tentang praktikum dapat diakses dengan mudah.

Informasi yang diakses mudah dan bermanfaat.

Laboratorium menjalankan prosedur secara konsisten.

Laboratorium mampu merespon saran, keluhan, atau protes praktikan.

IKM Jasa Layanan Praktikum

Gambar 4. Evaluasi Kepuasan Pelanggan dalam Praktikum
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(Gambar 5). Secara keseluruhan, menurut pelanggan yang memiliki kinerja

paling baik adalah berkaitan sumber daya manusia, baik pelayanan dari Pranata

Laboratorium, maupun Kepala Laboratorium. Jam operasional laboratorium

Teknik bioproses yang bisa digunakan oleh pelanggan juga merupakan kinerja

yang baik.

Hasil IKM menunjukkan bahwa kepuasan pelanggan dalam Pengabdian

masyarakat rata-rata sebesar 3,44 atau sangat baik (Gambar 6). Secara

keseluruhan, menurut pelanggan pengabdian masyarakat yang dilakukan

memberi manfaat yang sangat baik terhadap pelanggan hal ini ditunjukkan

dengan nilai IKM di atas 3. Akan tetapi, kesesuaian materi masih sedikit

berbeda dengan yang diharapkan oleh pelanggan.
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3,23

3,43
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3,26

3,31

3,26

3,26

3,37

3,00

3,34

2,7 2,8 2,9 3 3,1 3,2 3,3 3,4 3,5

Kelengkapan peralatan untuk melakukan penelitian

Kemudahan akses dalam penggunaan peralatan

Prosedur kerja penggunaan alat

Kenyamanan laboratorium (ruang laboratorium cukup luas, nyaman dan
bersih)

Keamanan laboratorium

Administrasi penggunaan fasilitas laboratorium mudah dan transparan

Jam operasional laboratorium

Kemudahan administrasi dalam menggunakan jasa laboratorium

Keadilan mendapatkan pelayanan di laboratorium

Kelengkapan peralatan untuk melakukan penelitian

Kemudahan akses dalam penggunaan peralatan

Prosedur kerja penggunaan alat

PLP laboratorium mempunyai ketrampilan yang baik dalam memberikan
pelayanan kepada pengguna layanan

Dosen pembimbing memberikan bimbingan secara teratur

Kepala laboratorium memfasil itasi penelitian dengan baik

IKM Jasa Layanan Penelitian

Gambar 5. Evaluasi Kepuasan Pelanggan dalam Penelitian
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Dari indikasi umum terkait kepuasan pelanggan, dapat pula diidentifikasi

keluhan pelanggan secara spesifik. Keluhan tersebut disampaikan bersamaan

dengan kuesioner, sehingga bisa didaftarkan keluhan atau saran dari

pelanggan. Beberapa keluhan dan saran juga disampaikan secara lisan.

Timbulnya keluhan  disebabkan karena adanya ketidakpuasan. Lihat

prinsip SMM ISO 9001:2008 yang utama (ke-1), disebutkan bahwa prinsip yang

utama adalah fokus pada pelanggan. Salah satu tujuan SMM adalah customer

satisfaction. Untuk itu, jika ada keluhan pelanggan, maka keluhan tersebut

menjadi sangat penting untuk ditindaklanjuti karena berpengaruh secara

langsung terhadap kepuasan. Beberapa keluhan atau saran yang masuk dapat

disampaikan dalam tabel 2.

Gambar 6. Evaluasi Kepuasan Pelanggan dalam Abdimas
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Tabel 2. Uraian keluhan dan rencana tindak lanjut

No.

Jenis/Aspek/
Bidang/

Layanan yang
dikeluhkan

Uraian Keluhan Tindaklanjut
(atau rencana)

Status
Akhir

1. Fasilitas Lebih melengkapi alat
laboratorium agar tidak
menghambat proses
praktikum

Sudah
melengkapi alat
praktikum

Closed

2. Fasilitas Menambah fasilitas alat
instrumentasi dan
aksesorisnya (HPLC, GC,
dll) untuk mendukung
analisa hasil penelitian

Sudah
mengajukan
aksesoris GC,
untuk HPLC
akan direncakan
dalam program
kerja tahun
berikutnya

Closed

3. Fasilitas Menambah jumlah alat
laboratorium yang sering
dipakai supaya tidak
menghambat kegiatan
penelitian

Mengajukan
penambahan
peralatan

Closed

4. Sarana dan
Prasarana

Ada form kendali alat pada
saat sebelum dan setelah
praktikum

Sudah ada buku
kendali untuk
masing-masing
alat

Closed

5. Sarana dan
Prasarana

Sebaiknya tersedia ruang
tersendiri untuk penelitian
skripsi, perlombaan
maupun proyek dosen

Masih dalam
proses
pengajuan dan
sedang diajukan
untuk
kelengkapan
fasilitasnya

Closed

6. Sarana dan
Prasarana

Memperluas area
laboratorium untuk
menunjang kegiatan
penelitian dan agar dapat
menampung mahasiswa
penelitian dalam jumlah
besar

Sudah ada
penambahan
ruang
laboratorium
sedang
menunggu
kelengkapan
fasilitasnya

Closed

6. Sarana dan
Prasarana

Sirkulasi ruang
laboratorium diperbaiki

Sirkulasi ruang
sudah
dioptimalkan
dengan
memindahkan

Closed
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beberapa alat
laboratorium ke
ruang
laboratorium
yang baru.

7. Sarana dan
Prasarana

Kebocoran laboratorium
pada saat hujan lebat perlu
ditindaklanjuti

Sudah diperbaiki
oleh bagian
perlengkapan
fakultas teknik

Closed

8. Sarana dan
Prasarana

Ada SOP untuk asisten
supaya ada keseragaman
dalam mengarahkan
kegiatan praktikum
sehingga ilmu dan
informasi yang didapatkan
oleh praktikan menjadi
sepaham dan seragam
(termasuk dalam
sistematika konten laporan
dan perilaku asisten
terhadap praktikan atau
sebaliknya)

Sudah ada
pedoman untuk
asisten dan
praktikan di
masing-masing
modul praktikum
termasuk matriks
penilaian yang
dilakukan oleh
asisten.

Closed

9. Sarana dan
Prasarana

Tidak ada ruang khusus
untuk simpan kultur
mikroba dan tidak ada
laminer flow apparatus.

Mengajukan
pada tahun 2019

Open

Untuk sarana dan prasarana yang masih open yang berkenaan dengan

ruang khusus untuk menyimpan kultur mikroba sedang dipersiapkan

ruangannya, rencana memakai ruangan yang sudah diproyeksikan oleh Jurusan

ke Laboratorium Teknik Bioproses. Akan tetapi untuk peralatan masih akan

diajukan pada tahun 2019 melalui Jurusan Teknik Kimia.

4. Kinerja dan Evaluasi Proses

Secara umum, kinerja proses unit kerja dapat diukur dari capaian program

kerja dan capaian sasaran mutu atau indikator kinerjanya. Pada awal tahun,

Laboratorium Teknik Bioproses melakukan perencanaan kinerja dengan

menyusun program kerja yang didasarkan pada hasil evaluasi kinerja tahun

sebelumnya yang terdiri dari kegiatan praktikum, penelitian, pengabdian, dan

sarana prasarana. Capaian program kerja Laboratorium Teknik Bioproses per

akhir semester genap 2017/2018 ditunjukkan pada Tabel 3.
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Tabel 3. Capaian Program Kerja Laboratorium Teknik Bioproses

No. Program Kerja Skor Capaian

A. Kegiatan Praktikum

1. Rapat Koordinasi Persiapan Praktikum 100%

2. Rekruitmen Asisten 100%

3. Pelatihan Asisten 100%

4. Pelaksanaan Praktikum Modul 1 100%

5. Pelaksanaan Praktikum Modul 2 100%

6. Pelaksanaan Praktikum Modul 3 100%

7. Pelaksanaan Praktikum Modul 4 100%

8. Pelaksanaan Praktikum Modul 5 100%

9. Pelaksanaan Praktikum Modul 6 100%

10. Penilaian 100%

11. Penerbitan Surat Puas 100%

B. Penelitian/Skripsi

1. Pengarahan Topik Penelitian 100%

2. Paparan Usulan Penelitian 100%

3. Pengadaan Alat/Bahan 30%

4. Pelaksanaan Penelitian 100%

5. Pemaparan Hasil Penelitian 100%

C. Pengabdian

1. Rapat Koordinasi 100%

2. Pelaksanaan Pelatihan dan Monitoring 100%

D. Sarana dan Prasarana

1. Kalibrasi Peralatan Laboratorium 10%

Dari Tabel 3, dapat diketahui bahwa ada program kerja yang belum

mencapai skor capaian 100%. Hambatan dan tindak lanjut dari program kerja

yang belum tercapai/terlaksana 100% disajikan pada Tabel 4.

Tabel 4. Hambatan dan Tindak Lanjut dari Program Kerja yang Belum Tercapai
100%

No. Program Kerja Skor Hambatan Rencana Tindak
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Capaian Lanjut

B. Penelitian/Skripsi

3. Pengadaan Alat/Bahan 30% Anggaran
terbatas sehingga
perlu ada skala

prioritas

Mengajukan usulan
pengadaan

kebutuhan alat dan
bahan sampai akhir

tahun
D. Sarana dan

Prasarana

1. Kalibrasi Peralatan
Laboratorium

10% Sudah
mengajukan surat

permohonan
kalibrasi alat ke

L2SR, tapi belum
semua alat
terkalibrasi

Mengajukan surat
permohonan

kalibrasi alat lagi ke
L2SR UB. Target

semua alat
terkalibrasi yaitu

sesuai surat
kesediaan dan

persetujuan dari
pihak L2SR

Laboratorium Teknik Bioproses telah menetapkan persentase capaian

sasaran mutu atau indikator kerja dari program kerja Laboratorium Teknik

Bioproses (sesuai dengan Tabel 3). Secara detail, dapat dilihat pada Tabel 5.

Tabel 5. Capaian Sasaran Mutu atau Indikator Kerja dari Program Kerja
Laboratorium Teknik Bioproses

No.

Sasaran
Mutu atau
Indikator
Kinerja

Baseline
Capaian
Tahun
2017

Target
Tahun
2018

Capaian
Tahun
2018

%
Capaian

1. Nilai praktikum Rata-rata
nilai B

Rata-rata
nilai B

Rata-rata
nilai B

Rata-rata
nilai B

100%

2. Tingkat
Kepuasan
praktikum
(IKM
Praktikum)

2,4 2,75 2,5 3,14 100%

3. Tingkat
Kepuasan
penelitian (IKM
Penelitian
Skripsi)

2,4 2,98 2,5 3,19 100%

4. Jumlah judul
penelitian per
tahun

5 11 6 13 100%
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5. Tindakan Koreksi dan Tindakan Pencegahan

Setiap terjadi tahap evaluasi, baik internal maupun eksternal,

Laboratorium Teknik Bioproses telah berusaha melakukan tindakan koreksi

maupun melakukan tindakan pencegahan. Tindakan koreksi dan tindakan

pencegahan diuraikan dalam Tabel 6.

Tabel 6. Tindakan pencegahan/perbaikan terhadap hasil evaluasi

No. Masukan Tindakan
Perbaikan

Statu
s

Tindakan
Pencegahan

A. Keluhan
1. Minimnya peralatan

laboratorium penunjang
penelitian

Mengajukan
usulan pengadaan

peralatan ke
Fakultas

Open Perencanaan
pengadaan
kebutuhan
peralatan

laboratorium
2. Ketersediaan air yang

terbatas pada waktu-waktu
tertentu yang tidak dapat
diprediksi saat praktikum
dan penelitian

Mengusahakan
perbaikan utilitas

laboratorium

Open Pengusulan
perbaikan utilitas

3. Minimnya peralatan
instrumen penunjang
analisa hasil penelitian

Mengajukan
usulan pengadaan

peralatan
instrumen ke

Fakultas

Open Perencanaan
pengadaan
peralatan

instrumentasi

B. Temuan Audit
1. Belum ada SOP yang

disesuaikan dengan
format baru dan tidak
tersedia di
website

SOP telah dibuat
berdasar

ketentuan SPMI
dan sudah
diunggah di

website
laboratorium

Closed Manajemen
pembuatan SOP

dan
pengunggahan
file dilakukan
secara berkala

2. Tabel 1 tentang uraian hasil
audit tidak
disajikan dengan lengkap,
sehingga tidak
dibahas dan tidak terlihat
upaya
perbaikannya

Telah diperbaiki
dalam Tinjauan
Manajemen dan
dibahas dengan

detail

Closed Lebih detail
dalam menyajikan

hasil audit

3. Tabel 2. Uraian keluhan dan
rencana
tindak lanjut, seharusnya
dibahas
mengapa masih ada yang

Telah diperbaiki
dalam Tinjauan
Manajemen dan
dibahas dengan

detail

Closed Lebih detail
dalam

menguraikan
keluhan dan

rencana
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belum closed
4. Capaian Sasaran mutu

hendaknya
mengacu pada kontrak
kinerja Ka Lab
kepada Dekan FT/Kajur

Capaian sasaran
mutu berdasarkan

program kerja
laboratorium

karena tidak ada
kontrak kinerja

Ketua
Laboratorium
kepada Dekan

FT/Kajur

Closed Capaian sasaran
mutu berdasarkan

program kerja
laboratorium

5. Dalam bagian capaian
program kerja
tentang kalibrasi peralatan,
sebaiknya
dijelaskan juga target
kapan dan
bagaimana upaya untuk
mencapai
sasaran 100%

Telah diperbaiki
dalam Tinjauan
Manajemen dan
dibahas dengan

detail

Closed Lebih detail
dalam

menguraikan
capaian program
kerja yang belum
mencapai 100%

6. Dalam bagian capaian
program kerja
terutama tentang
pengadaan alat yang
belum 100% , sebaiknya
diuraikan upaya
yang sudah dilakukan dan
kendalanya

Telah diperbaiki
dalam Tinjauan
Manajemen dan
dibahas dengan

detail

Closed Lebih detail
dalam

menguraikan
capaian program
kerja yang belum
mencapai 100%

7. Dalam bagian saran
perbaikan SMM,
sebaiknya dituliskan agar
Laboratorium
merencanakan untuk
mengajukan
akreditasi ISO 17025

Telah
ditambahkan
sesuai saran

Closed Lebih rinci dalam
menyampaikan
saran perbaikan

SMM

C. Evaluasi Program Kerja
1. Pengadaan Alat/Bahan Mengajukan

usulan pengadaan
kebutuhan alat

dan bahan sampai
akhir tahun

Open Mengajukan
usulan

pengadaan
kebutuhan alat

dan bahan
sampai akhir

tahun
2. Kalibrasi Peralatan

Laboratorium
Membuat skala
prioritas untuk
alat-alat yang

akan dikalibrasi

Open Mengajukan
kembali untuk
alat-alat yang

belum dikalibrasi
ke L2SR
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6. Tindak Lanjut Tinjauan Manajemen Sebelumnya

Pada AIM UKPA Laboratorium Siklus 16 telah disusun tinjauan

manajemen. Beberapa masukan yang perlu ditidaklanjuti pada tinjauan

manajemen sebelumnya ditampilkan pada tabel 7.

Tabel 7. Tindak Lanjut Tinjauan Manajemen Sebelumnya

No. Masukan Kendala Rencana
1. Belum ada SOP yang

disesuaikan dengan
format baru dan tidak
tersedia di
website

SOP telah dibuat
berdasar ketentuan SPMI
dan tersedia dalam soft
file dan cetak namun

terlewat untuk diunggah
pada laman web

Telah diunggah ke
laman web
http://biokonversi.tekni
k.ub.ac.id/?page_id=26

2. Tabel 1 tentang uraian
hasil audit tidak
disajikan dengan lengkap,
sehingga tidak
dibahas dan tidak terlihat
upaya
perbaikannya

- Telah diperbaiki dan
dibahas dengan detail

3 Tabel 2. Uraian keluhan
dan rencana
tindak lanjut, seharusnya
dibahas
mengapa masih ada yang
belum closed

- Telah diperbaiki dan
dibahas dengan detail

4 Capaian Sasaran mutu
hendaknya
mengacu pada kontrak
kinerja Ka Lab
kepada Dekan FT/Kajur

Tidak ada kontrak kinerja
Ka Lab kepada Dekan
FT/Kajur

Capaian sasaran mutu
berdasarkan program
kerja lab

5 Dalam bagian capaian
program kerja
tentang kalibrasi
peralatan, sebaiknya
dijelaskan juga target
kapan dan
bagaimana upaya untuk
mencapai
sasaran 100%

- Telah diperbaiki dan
dibahas dengan detail

6 Dalam bagian capaian
program kerja
terutama tentang
pengadaan alat yang

- Telah diperbaiki dan
dibahas dengan detail
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belum 100% , sebaiknya
diuraikan upaya
yang sudah dilakukan dan
kendalanya

7 Dalam bagian saran
perbaikan SMM,
sebaiknya dituliskan agar
Lab
merencanakan untuk
mengajukan
akreditasi ISO 17025

- Telah ditambahkan
sesuai saran

7. Perubahan yang Mempengaruhi SMM

Pengaruh internal adalah komitmen dosen, karyawan, laboran dan

pimpinan untuk lebih memfokuskan pada program tertentu. Sumber daya yang

ada saat ni lebih diarahkan pada konsep “pemerataan” sehingga hasil yang

dicapai adalah pemenuhan kelayakan baik dari aspek kesejahteraan, penelitian,

dan pengabdian. Pengalokasian SDM, dan pembinaannya juga sangat

dipengaruhi oleh aspek internal laboratorium.

Aspek eksternal yang mempengaruhi SMM adalah kebijakan Dekan,

Rektor, Kementrian, dan tantangan eksternal lainnya (peluang dan ancaman

eksternal). Faktor eksternal tersebut antara lain keberpihakan kepada

peningkatan kualitas riset bidang engineering yang belum maksimal.

8. Saran dan Masukan untuk Perbaikan SMM

Masukan yang dapat diberikan oleh laboratorium untuk perbaikan SMM

adalah dengan mengusulkan agar kebijakan lebih diutamakan kepada

kenyamanan laboratorium yang memberikan ruang bagi pengguna (praktikan,

mahasiswa peneliti, dosen dan masyarakat) untuk menghasilkan inovasi baru

bagi peningkatan dan penguatan posisi Universitas Brawijaya di tingkat nasional

maupun internasional serta berkontribusi bagi pembangunan bangsa.

Berbagai upaya telah dilakukan laboratorium untuk peningkatan

kenyamanan laboratorium diantara yaitu pengadaan alat dan bahan,

permohonan penambahan ruang laboratorium, perbaikan manajemen

laboratorium sesuai SPMI. Upaya tersebut menunjang rencana Laboratorium

Teknik Bioproses dapat terakreditasi ISO 17025.
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Kerjasama dengan industri yang menghasilkan produk berbasis IPTEK

perlu dikembangkan. Khususnya Fakultas Teknik perlu memiliki research center

of excellence yang untuk masa mendatang bisa dibanggakan. Efisiensi dan

efektivitas program perlu segera dirumuskan baik oleh fakultas dan universitas

agar dampak yang dihasilkan dari alokasi sumber daya yang ada tepat sasaran

dan tampak nyata.

V. PENUTUP

Tidak ada keberhasilan yang dilakukan secara terpisah, keberhasilan UB

merupakan keberhasilan fakultas dan juga keberhasilan jurusan, demikian pula

sebaliknya. Di lingkup laboratorium, keberhasilan adalah ditentukan oleh

dukungan semua komponen jurusan. Kata kuncinya adalah sinergi, sehingga

laboratorium akan menjadi layanan pendidikan keteknikan yang bermutu dan

berkualitas.


