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Visi 

Visi dari Laboratorium Komputer Teknik Industri Fakultas Teknik Universitas 

Brawijaya adalah: 

“Laboratorium Komputer TI UB aktif mengembangkan IT dalam keilmuan 

Teknik Industri” 

 

Misi 

Misi dari Laboratorium Komputer Teknik Industri Fakultas Teknik Universitas 

Brawijaya adalah: 

1. Membantu Jurusan Teknik Industri UB terdepan dalam penguasaan, pengembangan, 

dan penerapan teknologi informasi dibidang teknik industri. 

2. Membangun jiwa entrepreneurships dalam pengembangan software aplikasi untuk 

bidang industri dan jasa. 

3. Menciptakan sistem kerja yang professional dalam lingkar kekeluargaan. 

4. Revitalisasi Usaha Kecil Menengah dalam Teknologi Industri. 
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I. PENDAHULUAN 

Industrial Computer Laboratory di Jurusan Teknik Industri Universitas Brawijaya 

(JTI-UB) yang dikenal sebagai Laboratorium Komputer merupakan laboratorium ke-3 

yang berdiri di jurusan Teknik Industri Universitas Brawijaya. Didirikan pada tahun 2008 

oleh Ir. Purnomo Budi Santoso, M.Sc., PhD sebagai Kepala Jurusan Teknik Industri 

Universitas Brawijaya  yang telah mengabdikan banyak kegiatan yang berorientasi pada 

Tri Dharma Perguruan Tinggi hingga saat ini. Kepala Laboratorium Komputer pertama 

kali adalah Arif Rahman, ST., MT. Kepala Laboratorium Komputer kedua adalah Ir. 

Purnomo Budi Santoso, M.Sc., PhD. Laboratorium Komputer saat ini dikepalai oleh 

Ratih Ardia Sari, ST., MT. Laboratorium Komputer memiliki 3 kegiatan utama untuk 

menunjang kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi yaitu pendidikan, penelitian, dan 

pengabdian kepada masyarakat. Kegiatan pendidikan yang dilakukan adalah kegiatan 

praktikum yang terdapat dalam kurikulum Teknik Industri. Pada tahun 2008 – 2015 

Laboratorium Komputer menyelenggarakan satu praktikum yaitu Praktikum 

Pemrograman Komputer yang dapat diambil oleh mahasiswa semester genap. Pada tahun 

2016, Laboratorium Komputer menyelenggarakan dua praktikum yakni Praktikum 

Pemrograman Komputer dan Praktikum Analisis Perancangan Sistem. Kedua praktikum 

ini merupakan praktikum yang berada dalam mata kuliah yang terkait. Selain itu, 

laboratorium juga memiliki beberapa program kerja untuk meningkatkan kompetensi dan 

kualitasnya, seperti training software dan Yuk Knowledge Sharing (YKS). 

Laboratorium Komputer memiliki komitmen untuk melakukan evaluasi dan 

perbaikan secara berkala. Dalam melaksanakan kegiatan baik program kerja, praktikum, 

dan kegiatan lain yang berhubungan dengan Laboratorium, dilakukan evaluasi. 

Berdasarkan waktu pelaksanaan, evaluasi dibagi menjadi dua jenis, yaitu evaluasi yang 

dilaksanakan saat kegiatan telah berlangsung dan evaluasi yang dilaksanakan secara 

berkala. Evaluasi secara berkala dilakukan setiap 2-3 bulan sekali dan setiap akhir 

semester. Evaluasi dipimpin oleh Kepala Laboratorium dan diikuti oleh seluruh asisten 

Laboratorium Komputer. Dalam evaluasi juga direncanakan mengenai perbaikan yang 

akan dilakukan.  

 



Laporan Tinjauan Manajemen Laboratorium Komputer Jurusan Teknik Industri Tahun 2017 

 

2 Laboratorium Komputer Jurusan Teknik Industri Universitas Brawijaya 

 

II. LINGKUP BAHASAN 

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

Komputer melaksanakan tinjauan manajemen dengan ruang lingkup seperti yang 

dipersyaratkan, yaitu: 

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

Komputer melaksanakan tinjauan manajemen dengan ruang lingkup seperti yang 

dipersyaratkan, yaitu: 

1. Hasil audit. Audit yang dilaksanakan di Laboratorium Komputer adalah audit 

eksternal yang dilakukan adalah audit dari BAN-PT untuk akreditasi Jurusan Teknik 

Industri tahun 2016 dan audit internal oleh AIM yang diselenggarakan oleh 

Universitas Brawijaya.  

2. Umpan balik pelanggan. Umpan balik yang dilakukan adalah mengambil hasil indeks 

kepuasan masyarakat terhadap segala kegiatan yang dilakukan oleh Laboratorium 

Komputer dan merupakan konfirmasi dari hasil yang ada pada kotak saran.   

3. Kinerja proses bisnis. Kinerja proses bisnis pada Laboratorium Komputer meliputi 

capaian sasaran mutu dan capaian program kerja.  

4. Tindakan pencegahan dan tindakan koreksi dibuat berdasarkan hambatan program 

masing-masing bidang dan tindak-lanjut untuk mencegah hambatan tersebut agar tidak 

terjadi lagi. 

5. Laboratorium memiliki tindakan pencegahan dengan membuat planning terhadap 

program kerja diawal periode kepengurusan dan dalam praktiknya setiap divisi 

mengontrol program kerja yang telah disusun.  

6. Tindak lanjut tinjauan manajemen sebelumnya berisi mengenai tindak lanjut berupa 

saran yang dilakukan oleh laboratorium terhadap tinjauan manajemen sebelumnya.   

7. Perubahan yang mempengaruhi SMM. Perubahan yang mempengaruhi SMM dari 

adalah berubahnya kurikulum yang digunakan oleh Jurusan Teknik Industri.  

8. Saran dan masukan untuk perbaikan SMM unit kerja. Saran dan masukan diberikan 

untuk membuat Laboratorium Komputer menjadi lebih berkembang dan menjadi 

lebih baik.  

 

III. PELAKSANAAN 

Tinjauan manajemen dilaksanakan dengan melakukan kegiatan rapat Laboratorium 

Komputer. Kegiatan rapat mengenai tinjauan manajemen diadakan pada: 

Hari, tanggal : Senin, 20 Februari 2017 

Waktu  : 13.00 – 16.00 WIB 

Tempat  : Ruang Laboratorium Komputer Jurusan Teknik Industri Fakultas  

  Teknik Universitas Brawijaya 
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   Peserta  : 1. Kepala Laboratorium Komputer 

     2. Dosen Laboratorium Komputer 

     3. Asisten Laboratorium Komputer 

 
Tinjauan Manajemen 2017 (Tanggal 20 Februari 2017) 

 

IV. HASIL 

Hasil evaluasi manajemen Laboratorium Komputer tahun 2016 berikut ini disajikan 

sesuai urutan lingkup bahasan tinjauan manajemen. 

1. Hasil Audit Internal 

Audit internal merupakan audit yang dilakukan oleh pihak AIM Universitas 

Brawijaya. Audit internal diadakan pada tanggal 3 Desember 2016 pada pukul 8-11 WIB. 

Tempat Audit Internal dilaksanakan di Jurusan Teknik Industri, Universitas Brawijaya 

dan Auditor yang bertugas adalah Ir. Sigit Kusmaryanto, M. Eng dan Dr. Sumiadi, ST., 

MT. Lingkup audit internal adalah audit yang berhubungan dengan sistem, kinerja, 

tinjauan manajemen yang dilakukan oleh Laboratorium Komputer. Lingkup audit internal 

adalah temuan AIM siklus sebelumnya, evaluasi tinjauan manajemen dan updating profil 

laboratorium.  

Hasil evaluasi auditor internal pada siklus sebelumnya adalah belum adanya surat 

kontrak asisten laboratorium dan saran untuk membuat desain dan pengembangan 

produk/jasa yang dinyatakan eksplisit didalam tinjauan manajemen. Kedua hasil evaluasi 

auditor internal tersebut telah berstatus ditutup. Hal tersebut disebabkan karena adanya 

tindakan perbaikan dari Laboratorium Komputer untuk membuat surat kontrak asisten 

aktif yang diberikan saat asisten terpilih. Surat kontrak tersebut diketahui oleh Kepala 

Laboratorium Komputer dan asisten yang bersangkutan. Sedangkan, tindakan perbaikan 
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yang dilakukan untuk hasil evaluasi kedua adalah menambahkan informasi mengenai 

desain dan pengembangan produk yang dinyatakan secara eksplisit. 

Hasil evaluasi auditor terhadap temuan dan tindak lanjut beserta saran-saran yang 

disampaikan dan penjelasan tindaklanjut yang dilakukan unit kerja dapat dilihat pada 

tabel berikut. 

Temuan 

Baru 

Uraian Ketidaksesuaian dan 

Saran 

Rencana Tindakan 

Perbaikan atas Temuan 

Tindakan Perbaikan 

yang telah dilakukan 

Audit 

Internal 

3 Desember 

2016 

Laporan Tinjauan Manajemen 

sudah dibuat dan sesuai 

template, namun isi belum 

mengacu pada substansi atau 

panduan Tinjauan Manajemen. 

Berdaskan kesepakatan dengan 

auditee akan direvisi 

menyeluruh terkait substansi 

pada semua unsur Laporan 

Tinjauan Manajemen. 

Laporan tinjauan manajemen 

akan diperbaiki dari segi 

subtansi pada semua unsur 

sesuai arahan dari auditor  

Laporan tinjauan 

manajemen akan 

diperbaiki dari segi 

substansi pada semua 

unsur sesuai arahan 

dari auditor 

 

 
Kunjungan Auditor Internal (Tanggal 3 Desember 2016) 

 

2. Hasil Audit Eksternal 

Audit eksternal dilakukan oleh Tim Akreditasi BAN-PT. Tim Akreditasi BAN-PT 

melakukan audit di jurusan Teknik Industri beserta dengan laboratorium yang ada pada 

Teknik Industri. Audit Eksternal dilaksanakan selama 2 hari, yaitu pada tanggal 18-19 

Agustus 2016. Auditor/asesor yang bertugas adalah Prof. Dr. Ir. Humala L Napitupulu, 

DEA dan Ir. Subagyo,Ph.D. 

Hasil evaluasi oleh asesor eksternal terhadap Laboratorium Komputer Jurusan 

Teknik Industri adalah perlunya penambahan pada fasilitas Laboratorium Komputer. Saat 

ini fasilitas Laboratorium Komputer hanya memiliki 28 komputer, dikarenakan terdapat 

perubahan kurikulum, maka praktikum yang dilakukan oleh Laboratorium Komputer ada 

2 praktikum. Mahasiswa yang mengambil 1 praktikum sebanyak 280 – 300 mahasiswa, 

jadi total mahasiswa aktif Teknik Industri yang mengambil praktikum di Laboratorium 

Komputer terdapat 560 – 600 mahasiswa. Hal ini berarti rasio banyak mahasiswa tidak 
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sesuai dengan fasilitas yang didapatkan. Rasio mahasiswa yang melakukan praktikum 

dengan jumlah komputer yang tersedia adalah 20 : 1 yang berarti 1 komputer digunakan 

oleh 20 mahasiswa. 

Tindakan perbaikan yang sedang dilakukan oleh Laboratorium Komputer terhadap 

temuan baru adalah dengan membuat pengajuan fasilitas berupa penambahan komputer 

dan perluasan ruangan laboratorium. Saat ini jumlah mahasiswa baru yang masuk pada 

Jurusan Teknik Industri cenderung mengalami penurunan dibandingkan dengan jumlah 

mahasiswa baru pada tahun sebelumnya. Mahasiswa baru yang diterima pada tahun 2016 

mencapai 175 orang dan pada tahun 2017 mencapai 130 orang. Dengan penurunan ini 

maka diharapkan mahasiswa memperoleh pelayanan yang lebih baik dari laboratorium 

dan dapat menyebabkan rasio antara mahasiswa dengan jumlah komputer menjadi lebih 

kecil. 

 
Kunjungan Auditor/ asesor Tim Akreditasi BAN-PT (Tanggal 18-19 Agustus 2016) 

 

3. Umpan Balik Pelanggan 
Umpan balik pelanggan didapatkan dari hasil Indeks Kepuasan Mahasiswa 

terhadap praktikum, pengabdian masyarakat maupun training. Evaluasi kepuasan 

merupakan evaluasi yang dilakukan dengan mengambil umpan balik melewati kotak 

saran maupun e-mail. Kuisioner dibagikan setelah pelanggan menerima pelayanan yang 

diberikan. Kuisioner dilakukan melalui aplikasi google drive pada akhir kegiatan 

praktikum ataupun pada akhuir kegiatan training. Sedangkan, pengguna layanan dapat 

memasukkan saran atau keluhan di kotak saran yang berada di depan Laboratorium 

Komputer. 

Evaluasi kepuasan pelanggan dilakukan untuk kegiatan Praktikum, pengabdian 

masyarakat, serta training yang diadakan oleh Laboratorium Komputer. Evaluasi 

dilakukan pada kegiatan sebagai berikut. 

1. Evaluasi Praktikum Algoritma dan Pemrograman 

2. Evaluasi Praktikum Analisis dan Perancangan Sistem 

3. Evaluasi Training eksternal : Lingo dan AutoCAD 

Berikut ini merupakan hasil evaluasi dan perbaikan yang telah dilakukan oleh 

Laboratorium Komputer. 
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1. Evaluasi Praktikum Algoritma dan Pemrograman 

No Aspek Uraian Grafik 

1 

Kemudahan 

Prosedur 

Praktikum 

Algoritma dan 

Pemrograman 

 

Dari 185 responden, 113 (61.1%) 

responden menganggap prosedur 

praktikum Algoritma dan 

Pemrograman mudah dan 60 

(32.4%) responden menganggap 

kurang mudah. 
 

2 

Kesesuaian 

Materi Kuliah 

dengan 

Praktikum 

Algoritma dan 

Pemrograman 

 

Dari 185 responden, 130 (70.3%) 

menganggap materi perkuliahan 

sama dengan kegiatan praktikum 

dan 39 (21.1%) menganggap 

kurang sama. 
 

3 

Kejelasan dan 

kemudahan 

asisten dalam 

melayani 

praktikan 

 

Dari 185 responden, 133 (71.9%) 

responden menganggap kejelasan 

dan kepastian asisten dalam 

melayani praktikan baik dan 38 

(20.5%) responden menganggap 

kurang baik. 
 

4 

Pelayanan 

Asisten 

terhadap 

praktikan 

 

Dari 185 responden, 131 (70.8%) 

responden menganggap pelayanan 

asisten kepada praktikan disiplin 

dan 40 (21.6%) responden 

menganggap sangat disiplin. 

 

5 

Kemampuan 

asisten dalam 

memberikan 

pelayanan 

 

Dari 185 responden, 147 (79.5%) 

responden menganggap 

kemampuan asisten dalam 

memberikan pelayanan baik dan 

27 (14.6%) responden 

menganggap sangat baik. 
 

6 

Kecepatan 

pelayanan 

terhadap 

praktikum 

Algoritma dan 

Pemrograman 

 

Dari 185 responden, 104 (56.2%) 

responden menganggap pelayanan 

pada praktikum Algoritma dan 

Pemrograman cepat dan 73 

(39.5%) responden menganggap 

kurang cepat. 
 

7 

Kesopanan dan 

keramahan 

asisten dalam 

memberikan 

pelayanan. 

 

Dari 185 responden, 135 (73%) 

responden menganggap asisten 

sopan dan ramah dalam 

memberikan pelayanan dan 23 

(12.4%) responden menganggap 

sangat sopan dan ramah. 

Sementara itu, 24 (13%) responden 

menganggap asisten kurang sopan 

dan ramah dalam memberikan 

pelayanan. 

 

8 

Ketepatan 

waktu 

pelaksanaan 

praktikum. 

 

Dari 185 responden, 115 (62.2%) 

responden menganggap 

pelaksanaan jadwal terhadap 

waktu pelayanan tepat dan 48 

(25.9%) responden menganggap 

kurang tepat.  
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No Aspek Uraian Grafik 

9 

Kenyamanan 

laboratorium 

Komputer 

 

Dari 185 responden, 124 (67%) 

responden menganggap 

Laboratorium Komputer nyaman 

dan 34 (18.4%) responden 

menganggap sangat nyaman. 

 

 

10 

Kemudahan 

prosedur 

penggunaan 

sarana dan 

prasarana 

 

Dari 185 responden, 143 (77.3%) 

responden menganggap prosedur 

penggunaan sarana prasarana di 

Laboratorium Komputer mudah 

dan 22 (11.9%) responden 

menganggap kurang mudah. 

 
 

11 

Kebersihan 

Laboratorium 

Komputer 

 

Berdasarkan 185 responden, 133 

(71.9%) responden menganggap 

kebersihan, kelayakan, 

kemanfaatan sarana prasarana di 

Laboratorium Komputer baik dan 

51 (27.6%) responden 

menganggap sangat baik. 

 
 

12 

Tindaklanjut 

pengaduan 

 

Dari 41 responden, 61% 

menganggap pengaduan mereka 

ditindaklanjuti. 

 

 

13 

Penyelesaian 

permasalahan/ 

tindak lanjut 

dari pengaduan 

 

Dari 41 responden, 41.5% 

menganggap masalah yang mereka 

adukan 51%-70% diselesaikan dan 

26.8% menganggap masalah yang 

mereka adukan 10%-50% 

diselesaikan. 

  
 

 

2. Evaluasi Praktikum Analisis dan Perancangan Sistem 

No Aspek Uraian Grafik 

1 

Kemudahan 

Prosedur 

Praktikum 

Analisis dan 

Perancangan 

Sistem 

 

Dari 178 responden, 131 (73.6%) 

responden menganggap prosedur 

praktikum APS mudah dan 20 

(11.2%) responden menganggap 

prosedur praktikum APS sangat 

mudah.  

 

 

2 

Kesesuaian 

Materi Kuliah 

dengan 

Praktikum 

Analisis dan 

Perancangan 

Sistem 

 

Dari 178 responden, 106 (59.6%) 

mengganggap materi perkuliahan 

sama dengan kegiatan praktikum 

dan 49 (27.5%) responden 

menganggap materi perkuliahan 

kurang sama dengan kegiatan 

praktikum yang dijalani. 
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No Aspek Uraian Grafik 

3 
Kejelasan dalam 

pelayanan 

Dari 178 responden, 126 (70.8%) 

responden menganggap 

pelayanan asisten terhadap 

praktikan jelas dan pasti dan 26 

(14.6%) responden menganggap 

sangat jelas. Sementara, 23 

(12.9%) responden menganggap 

pelayanan asisten kurang jelas 

dan pasti. 

 

 

4 
Kecepatan 

pelayanan 

Dari 178 responden, 111 (62.4%) 

responden mengganggap 

pelayanan pada praktikum APS 

cepat, dan 40 (22.5%) 

menganggap kurang cepat. 

 

 

5 

Kenyamanan 

Laboratorium 

Komputer 

Dari 178 responden, 109 (61.2%) 

responden menganggap 

Laboratorium Komputer nyaman 

dan 34 (19.1%) responden 

menganggap sangat nyaman. 

Sementara, 32 (18%) 

menganggap Laboratorium 

Komputer kurang nyaman. 

 

 

6 
Pelayanan 

asisten 

Dari 178 responden, 133 (74.7%) 

responden menganggap tingkat 

kepekaan/respon asisten dalam 

memberikan pelayanan baik dan 

22 (12.4%) responden 

menganggap sangat baik. 

Sementara, 21 (11.8%) 

responden menganggap tingkat 

kepekaan/respon asisten dalam 

memberikan pelayanan kurang 

baik. 

 

 

7 
Keterampilan 

asisten 

Dari 178 responden, 136 (76.4%) 

responden menganggap 

keterampilan asisten dalam 

memberikan pelayanan kepada 

praktikan baik dan 25 (14%) 

responden menganggap sangat 

baik. 

 
 

8 
Kebersihan 

Laboratorium 

Dari 178 responden, 131 (73.6%) 

responden menganggap 

kebersihan, kelayakan, 

kemanfaatan sarana prasarana di 

Laboratorium Komputer baik 

dan 33 (18.5%) responden 

menganggap sangat baik. 
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No Aspek Uraian Grafik 

9 
Tindak lanjut 

pengaduan 

Dari 9 responden, 66.7% 

menganggap pengaduan yang 

dilakukan ditindaklanjuti. 

 

 

10 

Penyelesaian 

permaslaahan 

pengaduan 

Dari 9 responden, 66.7% 

menganggap masalah yang 

mereka ajukan 51% - 70% 

diselesaikan. 

 

 

 

 

 

3. Evaluasi Training ekseternal : Lingo dan AutoCAD 

 
No Aspek Uraian Grafik 

1 
Penyampaian materi 

oleh trainer 

92.6% dari 27 responden 

menganggap materi yang 

disampaikan pada saat 

Training Lingo mudah untuk 

dipahami. 

 

 

2 

Kesesuaian antara 

ekspektasi dan yang 

diperoleh 

77.8% dari 27 responden 

menganggap materi yang 

disampaikan sesuai dengan 

ekspektasi. 

 

 
 

3 

Kejelasan dalam 

penyampaian materi 

oleh trainer 

92.6% dari 27 responden 

menganggap pemateri 

menjelaskan dengan jelas 

perihal materi yang 

dibawakan. 

 

 

4 
Kesesuaian durarsi 

training 

63% dari 27 responden 

menganggap bahwa durasi 

kegiatan Training Lingo sudah 

sesuai. 
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No Aspek Uraian Grafik 

5 

Kecepatan tanggap 

asisten 

Laboratorium dalam 

membantu peserta 

77.8% dari 27 responden 

menganggap asisten lab 

tanggap dalam membantu saat 

peserta mengalami kesulitan. 

 

 

 

Berdasarkan hasil kuisioner, berikut merupakan umpan balik pelanggan dari kegiatan 

Laboratorium Komputer. 

No Aspek 

1 
Prosedur Praktikum Algoritma dan Pemrograman dianggap oleh sebagaian besar 

praktikan memiliki tingkat kesulitan / tidak mudah. 

2 
Kurang adanya tindaklanjut pengaduan yang dilakukan oleh praktikan berkaitan 

dengan kegiatan praktikum 

3 
Adanya ketidak sesuaian antara Mata Kuliah dengan Praktikum Analisis 

Perancangan Sistem yang didapatkan 

4 Kejelasan dan kemudahan asisten dalam melayani praktikan 

5 Kecepatan pelayanan terhadap praktikum Algoritma dan Pemrograman 

6 Ketepatan waktu pelaksanaan praktikum. 

7 Kenyamanan laboratorium Komputer 

8 Kurang sesuai durasi training dengan aktualisasi 

9 
Asisten Laboratorium kurang tanggap dalam melayani pelanggan pada kegiatan 

training 

10 Espektasi dengan kenyataan dalam training tidak sesuai 

 

Berikut merupakan tindak lanjut dari umpan balik yang diberikan oleh pelanggan.  

No Tindak Lanjut Realisasi 

Praktikum  

1. Membuat perencanaan secara rinci mengenai kegiatan praktikum dan 

memberitahukan secara rinci di awal pertemuan praktikum agar tidak 

terjadi kesalahpahaman dalam prosedur yang dibuat. 

√ 

2. Melakukan evaluasi berkala khusus permasalahan yang ada pada 

praktikum. Setiap minggu akan dilakukan evaluasi pelaksanaan 

praktikum. Permasalahan yang ada pada  dan ditiap akhir bulan akan 

dirapatkan dan diselesaikan  

√ 

3. Melakukan koordinasi dengan dosen Mata Kuliah dan kepala 

laboratorium sebelum kegiatan praktikum dimulai 

√ 

4. Perencanaan mengenai kegiatan praktikum yang telah disampaikan diawal 

disampaikan kembali pada setiap asistensi dan menanyakan kepada 

praktikan tentang pemahaman terkait hal tersebut. 

√ 

5. Membuat janji terlebih dahulu antara asisten dan praktikan maksimal satu 

hari sebelumnya. 

√ 

6. Memperhitungkan durasi praktikum secara rinci sehingga dapat 

menanggulangi apabila terdapat hal-hal yang tidak diinginkan terjadi, 

seperti waktu yang molor, praktikan kurang mengerti sehingga perlu 

menjelaskan lebih rinci, dan lain-lain. 

√ 

7. Memperbaiki AC sehingga praktikan merasa nyaman. - 

Training  

4. Melakukan simulasi perkiraan durasi training sebelum publikasi 

dilakukan 

√ 

5. Melakukan rapat persiapan sebelum kegiatan training diadakan. Rapat 

persiapan juga berisi mengenai materi yang akan dibawakan oleh 

pemateri. 

√ 
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No Tindak Lanjut Realisasi 

6. Melakukan survey sebelum kegiatan training diadakan. - 

 

Keluhan pelanggan disampaikan melalui kotak saran dan disampaikan secara lisan 

ke asisten Laboratorium. Keluhan pelanggan yang disampaikan menyangkut beberapa 

bidang seperti mengenai fasilitas laboratorium, pelayanan yang diberikan, dan lain-lain. 

Berikut merupakan keluhan pelanggan yang disampaikan baik dalam bentuk tertulis yang 

dimasukkan ke dalam kotak saran maupun yang disampaikan secara lisan.  

No. 

Jenis/Aspek/ 

Bidang/ 

Layanan yang 

dikeluhkan 

Uraian Keluhan Tindaklanjut (atau rencana) 
Status 

Akhir 

1. Praktikum Adanya GAP 

mengenai 

prosedur yang 

diberikan dengan 

kenyataan oleh 

asisten 

Melakukan persiapan dan 

pemberitahuan secara rinci 

mengenai prosedur dari kegiatan 

praktikum 

Closed 

Adanya 

perbedaan materi 

yang 

disampaikan saat 

Kuliah dan 

Praktikum 

Melakukan koordinasi dengan 

dosen Mata Kuliah di awal 

praktikum, dan dilakukan 

koordinasi secara berkala. 

Open 

2. Fasilitas Listrik sering 

down saat 

praktikum 

Melaporkan ke pihak Jurusan 

mengenai hal tersebut untuk segera 

dibenahi 

Open 

AC tidak 

berfungsi 

Melaporkan kepada pimpinan 

untuk segera diperbaiki 

Open 

 

Untuk permasalahan praktikum dikarenakan adanya perubahan kurikulum yang 

dilakukan. Perubahan kurikulum menyebabkan persiapan kegiatan praktikum menjadi 

kurang. Sebelumnya, kegiatan praktikum di Laboratorium Komputer diadakan pada 

semester genap, akan tetapi dengan adanya perubahan kurikulum, Laboratorium 

Komputer pada semester ganjil melaksanakan dua praktikum sekaligus, dimana 

praktikum tersebut merupakan bagian dari Mata Kuliah. Perubahan ini menyebabkan 

persiapan praktikum sangat kurang. Selain itu, untuk fasilitas seperti listrik yang down 

saat praktikum dan AC yang tidak berfungsi saat ini masih dalam tindak lanjut oleh 

pimpinan.  

 

4. Kinerja dan Evaluasi Proses 
Laboratorium Komputer memiliki program kerja sesuai dengan misi dan kebutuhan 

dari Laboratorium Komputer. Kinerja proses unit kerja diukur dari capaian program kerja 

dan capaian sasaran mutu indikator kinerjanya. Capaian program kerja adalah progres 
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dari setiap program kerja atau kegiatan yang akan maupun sudah dilakukan oleh 

Laboratorium Komputer. Program kerja yang telah direncakan dikontrol agar tetap 

berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan diawal.  

Capaian program kerja dari tiap divisi dapat ditampilkan dalam bentuk tabel 

berikut. 

No. Program Kerja Skor Capaian 

A. Praktikum   

 Praktikum Algoritma dan Pemrograman 100% 

 Praktikum Analisis dan Perancangan Sistem 100% 

B. Program Research and Entrepreneur  

1. Yuk Knowledge Sharing “JA Titan” 100 % 

2.  Training AutoCAD 100% 

3. Training Lingo 100% 

4. Pengelolaan Mading 100% 

5. Pengabdian Masyarakat 50 % 

6. Studi Banding 100% 

7. Penelitian 100% 

8. Kuliah tamu 30% 

C. Program Human Research and Development  

1. Training Internal 50 % 

2. Rekruitmen Asisten 100 % 

3. Sharing Assistant 100% 

4. Kegiatan Piket 100% 

5. Kegiatan “Kumpul Keluarga ICL” 100% 

6. Pemilihan Koordinator 100 % 

D. Program Maintenance  

1. Maintenance Besar 100 % 

2. Maintenance Kecil 100 % 

3. Instalasi Software 100% 

E. Program Administration  

1. Pembuatan dan Pembaharuan MP dan IK 100 % 
2. Pengarsipan 100 % 
3. Pembuatan surat keluar 100 % 
F. Program Finance  

1. Anggaran Dana Praktikum 100% 

2. Surat Pertanggungjawaban Laboratorium 100% 

 

Program kerja yang disusun sebelum periode telah dilaksanakan dengan baik, akan 

tetapi terdapat satu program kerja yang masih dalam persiapan ataupun masih 

berlangsung. Kegiatan tesebut adalah kegiatan yang diadakan oleh RND yaitu 

pengabdian masyarakat, dan kuliah tamu. Rencana pelaksanaan kegiatan pengabdian 

masyarakat dan kuliah tamu akan diadakan pada awal tahun 2017.  

Sasaran mutu dari Laboratorium Komputer ditentukan berdasarkan tridarma 

perguruan tinggi, yaitu pendidikan, penelitian, dan pengabdian. Berikut merupakan 

sasaran mutu serta pencapaian dari Laboratorium Komputer tahun 2016. 
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No. Sasaran Mutu atau 

Indikator Kinerja 

Baseline Target 

Th.2016 

Capaian 

Th.2016 

% 

Capaian 

1. Presentase kelulusan 

mahasiswa dalam praktikum di 

Laboratorium Komputer 

 

90% 

kelulusan 

 

Presentase 

kelulusan 

minimal 90% 

- Kelulusan 

praktikan 

Analisis dan 

Perancangan 

Sistem bernilai 

98% dengan 

rincian  2 

praktikan yang 

tidak lulus dari 

182 praktikan 

dikarenakan 

mengundurkan 

diri saat 

pertengahan 

kegiatan 

praktikum. 

- Kelulusan 

praktikan  

sebesar 100% 

dengan rincian 

tidak terdapat 

praktikan yang 

tidak lulus atau 

mengundurkan 

diri dalam 

praktikum 

Algoritma dan 

Pemrograman.  

100% 

2 Presentase nilai mahasiswa 

praktikum Algoritma dan 

Pemrograman dan Analisis 

Perancangan Sistem. 

Minimal: 

a. Benilai ≥ 

A=10% 

b. Benilai ≥ 

B=50% 

Maksimal: 

c. Benilai ≥ 

C=30% 

d.Bernilai 

≤D+ = 10% 

 

Presentase 

nilai 

minimal: 

a. Benilai ≥ 

A = 10% 

b. Benilai ≥ 

B = 50% 

makasimal: 

c. Benilai ≥ C 

= 30% 

d. Bernilai 

≤D+ = 10% 

Praktikum 

Analisis dan 

Perancangan 

Sistem: 

a. Benilai ≥ A = 

5% 

b. Benilai ≥ B = 

92% 

c. Benilai ≥ C = 

3% 

d.Bernilai ≤D+ = 

0% 

 

Praktikum 

Algoritma dan 

Pemrograman 

a. Benilai ≥ A = 

14% 

b. Benilai ≥ B = 

81% 

c. Benilai ≥ C = 

5% 

d.Bernilai ≤D+ = 

0% 

87.5% 

3. Penyusunan dan pembaharuan 

Modul 

1 kali 

pelaksanaan 

Minimal 1 

dalam 

penyusunan 

modul dan 1 

Telah dilakukan 

pembaharuan 

modul 

Praktikum 

100% 
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No. Sasaran Mutu atau 

Indikator Kinerja 

Baseline Target 

Th.2016 

Capaian 

Th.2016 

% 

Capaian 

dalam 

pembaharuan 

modul 

Algoritma dan 

Pemrograman 

serta pembuatan 

modul Analisis 

dan Perancangan 

Sistem 

4. Jumlah Training Internal dan 

Eksternal  

2 kali 

pelaksanaan 

Minimal 

training 

eksternal 

dilakukan 

sebanyak 2 

kali dalam 

satu tahun. 

Telah dilakukan 

2 kali training 

eksternal pada 

tahun 2016, yaitu 

training 

AutoCAD dan 

training Lingo 

100% 

5 Jumlah Training Internal 2 kali 

pelaksanaan 

Minimal 

training 

dilakukan 

sebanyak 2 

kali dalam 

satu tahun 

Telah dilakukan 

training internal 

sebanyak 2 kali, 

yaitu training 

Ms. Access 2013 

dan training 

Visual Basic 6. 

100% 

6. Jumlah penelitian atau skripsi 

yang berhubungan dengan ilmu 

laboratorium 

2 penelitian Jumlah 

penelitian 

atau skripsi 

yang sesuai 

dengan ilmu 

lab dan 

dilakukan 

oleh dosen 

dan asisten 

minimal 2 

judul 

penelitian 

Terdapat 2 

penelitian yang 

mengangkat 

topik dan 

berhubungan 

dengan 

Laboratorium 

Komputer 

100% 

7. Jumlah pengabdian yang 

berhubungan dengan ilmu 

laboratorium 

1 kali 

pelaksanaan 

pengabdian 

Jumlah 

pengabdian 

minimal 1 

Telah dilakukan 

persiapan untuk 

pengabdian dan 

waktu 

pelaksanaan 

pengabdian akan 

dilaksanakan 

pada tahun 2017. 

80% 

8. Penambahan fasilitas 

Laboratorium Komputer 

2 alat Minimal 2 

alat 

 

 Telah 

ditambahkan 

20 UPS untuk 

Laboratorium 

Komputer  

 AC untuk 

laboratorium 

telah 

diperbarui 

 

100% 

 5. Tindakan Koreksi dan Tindakan Pencegahan 

Secara umum, daftar tindakan koreksi dapat diperoleh dari keluhan, evaluasi 

kepuasan, temuan audit, evaluasi program kerja dan evaluasi sasaran mutu. Berikut 
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merupakan tindakan koreksi dan tindakan pencegahan yang dilakukan oleh Laboratorium 

Komputer Teknik Industri Fakultas Teknik Universitas Brawijaya.  

No. Masukan Tindakan Perbaikan 
Status 
(Open/ 
Closed) 

Tindakan 
Pencegahan 

A. Keluhan    

1. Adanya GAP mengenai 

prosedur yang diberikan 

dengan kenyataan oleh 

asisten 

Melakukan persiapan dan 

pemberitahuan secara rinci 

mengenai prosedur dari 

kegiatan praktikum 

Open Melakukan 

persiapan diawal 

kegiatan praktikum 

2. Adanya perbedaan materi 

yang disampaikan saat 

Kuliah dan Praktikum 

Melakukan koordinasi 

dengan dosen Mata Kuliah 

di awal praktikum, dan 

dilakukan koordinasi 

secara berkala. 

Open Melakukan rapat 

koordinasi dengan 

dosen mata kuliah. 

3. Listrik sering down saat 

praktikum 

Melaporkan ke pihak 

Jurusan mengenai hal 

tersebut untuk segera 

dibenahi 

Open Melakukan 

penambahan daya 

listrik 

 AC tidak berfungsi Melaporkan kepada 

pimpinan untuk segera 

diperbaiki 

Open Melakukan 

perbaikan AC 

secara berkala 

B. Evaluasi Kepuasan    

1. Prosedur Praktikum 

Algoritma dan 

Pemrograman dianggap 

oleh sebagaian besar 

praktikan memiliki tingkat 

kesulitan / tidak mudah. 

Membuat perencanaan 

secara rinci mengenai 

kegiatan praktikum dan 

memberitahukan secara 

rinci di awal pertemuan 

praktikum agar tidak 

terjadi kesalahpahaman 

dalam prosedur yang 

dibuat. 

Open Melakukan 

perencanaan dan 

pemberitahuan 

secara rinci di awal 

pertemuan. 

2. Kurang adanya 

tindaklanjut pengaduan 

yang dilakukan oleh 

praktikan berkaitan dengan 

kegiatan praktikum 

Melakukan evaluasi 

berkala khusus 

permasalahan yang ada 

pada praktikum 

Closed Melakukan rapat 

berkala yang 

membahas 

mengenai masukan 

dari kegiatan 

praktikum 

3. Adanya ketidak sesuaian 

antara Mata Kuliah dengan 

Praktikum Analisis 

Perancangan Sistem yang 

didapatkan 

Melakukan koordinasi 

dengan dosen Mata Kuliah 

sebelum kegiatan 

praktikum dimulai 

Open Melakukan 

koordinasi dengan 

dosen mata kuliah 

di awal kegiatan 

praktikum. 

4. Kejelasan dan kemudahan 

asisten dalam melayani 

praktikan 

Perencanaan mengenai 

kegiatan praktikum yang 

telah disampaikan diawal 

disampaikan kembali pada 

setiap asistensi dan 

menanyakan kepada 

praktikan tentang 

Closed Memastikan 

praktikan 

mengetahui 

perencanaan 

kegiatan praktikum 
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No. Masukan Tindakan Perbaikan 
Status 
(Open/ 
Closed) 

Tindakan 
Pencegahan 

pemahaman terkait hal 

tersebut. 

5. Kecepatan pelayanan 

terhadap praktikum 

Algoritma dan 

Pemrograman 

Membuat janji terlebih 

dahulu antara asisten dan 

praktikan maksimal satu 

hari sebelumnya. 

Closed Membuat janji 

antara asisten dan 

praktikan 

maksimal satu hari 

sebelumnya 

6. Ketepatan waktu 

pelaksanaan praktikum. 

Memperhitungkan durasi 

praktikum secara rinci 

sehingga dapat 

menanggulangi apabila 

terdapat hal-hal yang tidak 

diinginkan terjadi, seperti 

waktu yang molor, 

praktikan kurang mengerti 

sehingga perlu 

menjelaskan lebih rinci, 

dan lain-lain. 

Closed Memngestimasika

n durasi kegiatan 

praktikum dengan 

memperhitungkan 

hal-hal yang tidak 

diinginkan 

7. Kenyamanan laboratorium 

Komputer 

Memperbaiki AC sehingga 

praktikan merasa nyaman. 

Open Memperbaiki AC 

secara berkala 

8. Kurang sesuai durasi 

training dengan aktualisasi 

Melakukan simulasi 

perkiraan durasi training 

sebelum publikasi 

dilakukan 

Closed Melakukan 

simulasi perkiraan 

durasi training 

sebelum 

melakukan 

publikasi. 

9. Asisten Laboratorium 

kurang tanggap dalam 

melayani pelanggan pada 

kegiatan training 

Melakukan rapat persiapan 

sebelum kegiatan training 

diadakan. Rapat persiapan 

juga berisi mengenai 

materi yang akan 

dibawakan oleh pemateri. 

Closed Melakukan rapat 

persiapan secara 

mendetail 

mengenai kegiatan 

training yang 

dilakukan 

6. Espektasi dengan 

kenyataan dalam training 

tidak sesuai 

Melakukan survey 

sebelum kegiatan training 

diadakan. 

Open Melakukan survey 

dan 

menindaklanjuti 

hasil survey 

C. Temuan Audit 

(termasuk yang 

eksternal) 

   

1. Laporan Tinjauan 

Manajemen sudah dibuat 

dan sesuai template, namun 

isi belum mengacu pada 

substansi atau panduan 

Tinjauan Manajemen. 

Berdaskan kesepakatan 

dengan auditee akan 

direvisi menyeluruh terkait 

substansi pada semua unsur 

Laporan tinjauan 

manajemen akan 

diperbaiki dari segi 

substansi pada semua 

unsur sesuai arahan dari 

auditor. 

Open Laporan tinjauan 

manajemen akan 

diperbaiki dari segi 

subtansi pada 

semua unsur sesuai 

arahan dari auditor 
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No. Masukan Tindakan Perbaikan 
Status 
(Open/ 
Closed) 

Tindakan 
Pencegahan 

Laporan Tinjauan 

Manajemen. 

D. Evaluasi Program Kerja    

1. Pelaksanaan pengabdian 

masyarakat kurang 

Melakukan survey 

terhadap masalah-masalah 

yang terjadi pada 

masyarakat 

Open Melakukan survey 

terhadap 

permasalahan yang 

terjadi pada 

masyarakat dan 

segera 

mempersiapkan 

kegiatan 

2. Belum terlaksananya 

kuliah tamu 

Melakukan persiapan lebih 

lanjut untuk melaksanakan 

kuliah tamu pada tahun 

2017 

Open Menentukan waktu 

pelaksanaan dan 

menyesuaikan 

dengan kegiatan di 

Laboratorium 

3. Pelaksanaan Training 

Internal yang kurang 

Melakukan koordinasi 

mengenai jadwal seluruh 

asisten agar training 

internal dapat dilaksanakan 

Open Melakukan 

koordinasi 

mengenai jadwal 

seluruh asisten agar 

training internal 

dapat dilaksanakan 

E. Evaluasi Sasaran Mutu    

1. Presentase nilai mahasiswa 

praktikum Algoritma dan 

Pemrograman dan Analisis 

Perancangan Sistem 

kurang 

Memastikan pemahamana 

praktikan mengenai 

kegiatan praktikum  

Open Memastikan 

pemahaman 

praktikan 

mengenai setiap 

bab pada kegiatan 

praktikum 

2. Jumlah pengabdian yang 

berhubungan dengan ilmu 

laboratorium komputer 

kurang 

Melakukan survey 

terhadap masalah-masalah 

yang terjadi pada 

masyarakat 

Open Melakukan survey 

terhadap 

permasalahan yang 

terjadi pada 

masyarakat dan 

segera 

mempersiapkan 

kegiatan 

 

6. Tindak Lanjut Tinjauan Manajemen Sebelumnya 
Berikut merupakan rekomendasi-rekomendasi dari tinjauan manajemen tahun 2015 

dan informasi mengenai tindakan apa saja yang sudah dilakukan, kendala apa saja yang 

dihadapi dan rencana lanjutan yang dipersiapkan. 
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No. 

Rekomendasi 

Tinjauan 

Manajemen 
Sebelumnya 

Aspek 

Tindak Lanjut 
yang SUDAH 

dilakukan 

Kendala 
yang 

dihadapi 

Rencana 

selanjutnya 

1. Adanya penambahan 

fasilitas daya listrik 

untuk menunjang 

kegiatan praktikum di 

laboratorium. 

Operasional Telah melakukan 

penambahan daya 

listrik tapi tetap 

belum memenuhi 

- Melakukan 

pengajuan kepada 

pimpinan untuk 

penambahan 

daya. 

2. Melaksanakan rapat 

bersama untuk 

membahas materi yang 

akan diberikan kepada 

praktikan serta setiap 

kegiatan di 

laboratorium serta 

melakukan evaluasi 

setiap selesai 

pelaksanaan kegiatan. 

Pendidikan Pelaksanaan rapat 

setiap sebelum 

pergantian modul 

dan melakukan 

evaluasi setiap 

selesai pelaksanaan 

kegiatan 

- Melakukan 

evaluasi setiap 

selesai 

pelaksanaan 

praktikum 

3. Melakukan simulasi 

dan allowance waktu 

pada setiap kegiatan 

praktikum. 

Pendidikan Melakukan perincian 

waktu kegiatan 

praktikum dan 

simulasi kegiatan 

praktikum 

Penyesuaian 

dengan waktu 

kegiatan 

perkuliahan 

Menambahkan 

waktu allowance 

untuk setiap 

praktikum 

4. Adanya transparansi 

mengenai tata cara 

penilaian dan informasi 

pratikum pada kegiatan 

pengenalan praktikum 

akan tetapi juga 

menambahkan security 

pada dokumen yang 

dapat diakses oleh 

orang luar. 

Pendidikan Menunjukkan bobot 

penilaian pada awal 

pertemuan kegiatan 

praktikum dan 

menunjukkan nilai 

yang didapatkan 

setiap individu saat 

akhir seluruh 

rangkaian kegiatan 

praktikum 

- Menunjukkan 

bobot penilaian 

dan hasil 

penilaian setiap 

kegiatan 

praktikum 

5. Melakukan koordinasi 

dengan pemateri serta 

survei mengenai 

kegiatan training yang 

dibutuhkan oleh 

mahasiswa TI untuk 

diadakan laboratorium. 

Operasional Menginformasikan 

kepada pemateri 

mengenai hasil yang 

ingin dicapai saat 

training 

- Melakukan 

koordinasi setiap 

setiap akan 

diadakan training 

6. Peningkatan peran 

Laboratorium 

Komputer dalam hal 

penelitian dan 

pengabdian masyarakat 

sebagai upaya 

kontribusi 

Laboratorium terhadap 

masyarakat 

Pendidikan Telah  melakukan 

penelitian dan 

pengabdian pada 

tahun 2016 

Objek yang 

sesuai ilmu 

laboratorium 

sulit dicari 

Mempersipakan 

penelitian 

pengabdian lebih 

awal dalam hal 

objek, penentuan 

waktu, dan lain-

lain 

7. Penambahan laboran 

untuk membantu 

kegiatan operasional 

Laboratorium 

Komputer 

Operasional Telah memiliki 1 

laboran yang 

membantu dalam 

kegiatan operasional 

laboratorium 

- Melakukan 

pembagian tugas 

operasional 

kepada pihak 

laboran. 

8. Membuat surat kontrak 

di awal penerimaan 

asisten baru. 

Operasional Telah memiliki 1 

laboran yang 

membantu dalam 

- Melakukan 

pembagian tugas 

operasional 
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No. 

Rekomendasi 

Tinjauan 

Manajemen 
Sebelumnya 

Aspek 

Tindak Lanjut 
yang SUDAH 

dilakukan 

Kendala 
yang 

dihadapi 

Rencana 

selanjutnya 

kegiatan operasional 

laboratorium 

kepada pihak 

laboran. 

9. Membuat poster dari 

setiap kegiatan YKS 

dan Training yang 

dilakukan oleh 

laboratorium. 

Operasional Menempelkan poster 

yang telah dibuat di 

mading laboratorium 

- Mempublikasikan 

poster yang telah 

dibuat di social 

media maupun 

membuat x-

banner 

 

7. Perubahan yang Mempengaruhi SMM 
Perubahan yang mempengaruhi SMM adalah adanya perubahan kurikulum 2016 yang 

dilakukan oleh Jurusan Teknik Industri. Perubahan kurikulum menyebabkan 

Laboratorium Komputer memiliki 2 praktikum yang dilakukan dalam semester yang 

sama. Kedua praktikum ini secara bersamaan menggunakan laboratorium komputer. 

Dengan adanya perubahan ini, menyebabkan perubahan SMM dari segi fasilitas dan 

program kerja yang berjalan kurang sesuai dengan yang diharapkan sebelumnya. Selain 

itu, perubahan kurikulum ini menyebabkan praktikan yang mengambil praktikum di 

Laboratorium adalah mahasiswa baru sehingga mahasiswa baru harus melakukan 

adaptasi baru terhadap lingkungan praktikum. Selain itu, perubahaan kurikulum 

menyebabkan adanya perubahan pada mata kuliah dan praktikum. Praktikum 

digabungkan dengan mata kuliah sehingga mata kuliah tersebut memiliki bobot 3 SKS. 

8. Saran dan Masukan untuk Perbaikan SMM 

Saran dan masukan untuk Laboratorium Komputer diperoleh dari berbagai pihak, 

baik internal maupun eksternal. Pihak internal yang memberikan masukan kepada 

Laboratorium Komputer adalah pengguna dari Laboratorium Komputer. Pengguna 

Labortorium Komputer meliputi praktikan, mahasiswa, dosen dan karyawan. Pihak 

internal memberikan beberapa masukan kepada Laboraorium Komputer, yaitu: 

1. Melakukan persiapan diawal kegiatan praktikum  

2. Melakukan rapat koordinasi dengan dosen mata kuliah. 

3. Melakukan penambahan daya listrik Penjadwalan rapat kepala laboratorium dengan 

asisten untuk evaluasi berkala dan persiapan jika ada kegiatan training eksternal. 

4. Melakukan perbaikan AC secara berkala 

5. Melakukan perencanaan dan pemberitahuan secara rinci di awal pertemuan. 

6. Melakukan rapat berkala yang membahas mengenai masukan dari kegiatan 

praktikum 

7. Melakukan koordinasi dengan dosen mata kuliah di awal kegiatan praktikum. 

8. Memastikan praktikan mengetahui perencanaan kegiatan praktikum 

9. Membuat janji antara asisten dan praktikan maksimal satu hari sebelumnya 
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10. Memngestimasikan durasi kegiatan praktikum dengan memperhitungkan hal-hal 

yang tidak diinginkan 

11. Memperbaiki AC secara berkala 

12. Melakukan simulasi perkiraan durasi training sebelum melakukan publikasi. 

13. Melakukan rapat persiapan secara mendetail mengenai kegiatan training yang 

dilakukan 

14. Melakukan survey dan menindaklanjuti hasil survey 

15. Laporan tinjauan manajemen akan diperbaiki dari segi subtansi pada semua unsur 

sesuai arahan dari auditor 

16. Melakukan survey terhadap permasalahan yang terjadi pada masyarakat dan segera 

mempersiapkan kegiatan 

17. Menentukan waktu pelaksanaan dan menyesuaikan dengan kegiatan di Laboratorium 

18. Melakukan koordinasi mengenai jadwal seluruh asisten agar training internal dapat 

dilaksanakan 

19. Memastikan pemahaman praktikan mengenai setiap bab pada kegiatan praktikum 

20. Melakukan survey terhadap permasalahan yang terjadi pada masyarakat dan segera 

mempersiapkan kegiatan 

 

 

V. PENUTUP 

Berdasarkan hasil dari tinjauan manajemen yang dilakukan pada Laboratorium Komputer 

di tahun 2016, didapatkan evaluasi mengenai kegiatan maupun fasilitas yang ada pada 

Laboratorium Komputer. Hasil Tinjauan Manajamen kepada stakeholder internal yang relevan 

yakni dosen laboratorium, kepala laboratorium, ketua jurusan, asisten dan mahasiswa melalui 

website icl.ub.ac.aid. Evaluasi didapatkan dari audit eksternal maupun internal, pemeriksaan 

program kerja, keluhan dan saran dari pelanggan. Dengan adanya tinjauan manajemen akan 

membantu dalam menjalankan segala aspek yang ada di Laboratorium untuk tahun berikutnya. 

Evaluasi ini akan dilakukan sebagai tolak ukur masukan dari segala yang telah dilakukan 

sebelumnya. 
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