
Verifikasi Temuan Sebelumnya

AIM UKPA Laboratorium Siklus 16 Tahun 2017

Nama Laboratorium : Laboratorium Statistik & Rekayasa Kualitas

Fakultas : Teknik

Tanggal Pengisian :

Ketua/Kepala Lab. : Debrina Puspita Andriani, ST., M.Eng. 

Mandat Laboratorium :
Praktikum / Penelitian / Pengabdian kepada 

Masyarakat / Layanan (dicoret yang tidak perlu)

Ketua Auditor :

Anggota Auditor :

Kategori Temuan, 

Status Temuan, Nama 

Auditor, Tanggal Audit

Bidang yang 

diaudit
Uraian Ketidaksesuaian dan Saran

Rencana Tindakan 

Perbaikan atas Temuan

Akar Penyebab Terjadinya 

Temuan

Rencana Tindakan untuk 

Menghilangkan Akar 

Penyebab Temuan

Target 

Waktu 

Selesai

Verifikasi
Status 

Akhir

Observasi / New / DFK,AGD / 

02 Des 2016 

(IS-L-562) 

Tinjauan 

Manajemen 

[562]

(EYM) Dilakukan perbaikan mengenai 

tinjauan manajemen yang 

disesuaikan dengan template 

laporan tinjauan manajemen 

sesuai ISO 9001:2008

Belum sesuainya bab pada 

tinjauan manajemen sesuai 

dengan yang dipersyaratkan

Memperbaiki laporan tinjauan 

manajemen berdasarkan pada 

tinjauan manajemen ISO 

9001:2008

1 bulan

Tinjauan manajemen sudah sesuai 

dengan laporan tinjauan manajemen 

berdasarkan ISO 9001: 2008

Open

KTS / New / SDT, SFD / 09 

Nov 2015

(IS-L-41f) B. 

Persyaratan 

SMM ISO 

9001:2008 [41f]

Manual Procedure (MP) telah tersedia dan dapat 

diakses dan dikontrol bersama oleh seluruh anggota 

organisasi. File MP dapat diakses melalui website lab-

srk.ub.ac.id. Meskipun demikian, belum terlihat proses 

bisnis di Lab SRK, sehingga tidak bisa diketahui dengan 

pasti apakah MP dan IKm sudah memenuhi kebutuhan

Sudah terdapat proses bisnis 

Laboratorium Statistik dan 

Rekayasa Kalitas yang dapat diakses 

di website lab-srk.ub.ac.id

Sebenarnya sudah terdapat 

kegiatan proses bisnis dalam setiap 

program kerja laboratorium namun 

belum didokumentasikan.

Sudah dibuat diagram proses bisnis 

laboratorium sesuai dengan 

program kerja organisasi 

laboratorium

1 bulan Auditor harus mengisi verifikasi (EYM) 

(DFK / 02 Des 2016)

Open

KTS / Old / PPU, WFA / 12 Nov 

2014

(IS-L-41g) B. 

Persyaratan 

SMM ISO 

9001:2008 

[41g]

Belum ada tenaga laboran yang khusus menangani 

administrasi dan maintenance laboratoorium. Saat ini 

kebutuhan Jumlah Sumberdaya ( Sarpras dan SDM ) 

telah disesuaikan dengan kebutuhan program kerja dan 

jumlah pelanggan mahasiswa yang akan melaksanakan 

program praktikum dengan rasio 1 : 20 yang dilakukan 

oleh asisten (mahasiswa yang telah lulus pada mk 

statistik. Jumlah Sumberdaya dapat diakses melalui 

website lab-srk.ub.ac.id

Kepala Laboratorium mengajukan 

surat permohonan untuk 

recruitment tenaga laboran sesuai 

kompetensi dan sarana prasarana 

laboratorium.

Jurusan belum menindaklanjuti 

terkait dengan permohonan open 

recruitment tenaga laboran 

Kepala Laboratorium mengajukan 

surat permohonan untuk 

recruitment tenaga laboran sesuai 

kompetensi dan sarana prasarana 

laboratorium

3 bulan Tindakan perbaikan sudah 

dilakukan. Sudah mengajukan 

permohonan surat ke Ketua Jurusan 

Teknik Industri untuk mendapatkan 

tambahan tenaga laboran. Dari 

Jurusan juga sudah mengajukan surat 

ke Fakultas. Tetapi, sampai saat 

ini masih belum ada realisasi. Auditor 

harus mengisi verifikasi (EYM) (SDT/ 

09 Nov 2015)

Open

KTS / Old / PPU, WFA / 12 Nov 

2014

(IS-L-622) B. 

Persyaratan 

SMM ISO 

9001:2008 

[622]

Penyediaan SDM telah sesuai dengan kompetensi 

utamanya untuk dosen. Tetapi belum dilengkapi 

dengan tenaga laboran. Daftar kompetensi SDM, job 

analysis, serta pengembangan kemampuan SDM 

terlampir dan dapat diakses melalui website lab-

srk.ub.ac.id

Kepala Laboratorium mengajukan 

surat permohonan kepada Ketua 

Jurusan untuk penambahan tenaga 

laboran sesuai kompetensi dan 

sarana prasarana laboratorium.

Jurusan belum menindaklanjuti 

terkait dengan permohonan open 

recruitment tenaga laboran 

Kepala Laboratorium mengajukan 

surat permohonan kepada Ketua 

Jurusan untuk penambahan tenaga 

laboran sesuai kompetensi dan 

sarana prasarana laboratorium.

3 bulan Tindakan perbaikan sudah dilakukan. 

Tetapi, masih perlu penyusunan gap 

analysis untuk tenaga laboran (EYM) 

(SDT/ 09 Nov 2015)

Closed 

KTS / Old / PPU, WFA / 12 Nov 

2014

(IS-L-63) B. 

Persyaratan 

SMM ISO 

9001:2008 [63]

Agar praktikum dapat berjalan optimal, diperlukan 

peralatan yang cukup, dengan penambahan perangkat 

komputer yang disesuaikan dengan rasio jumlah 

mahasiswa. Daftar dan kecukupan aset beserta 

metode pemeliharaan dapat diakses melalui website 

lab-srk.ub.ac.id

Kepala Laboratorium mengajukan 

secara bertahap sarana komputer 

disesuaikan dengan jumlah peserta 

praktikum tiap semester.

Jumlah praktikan pada tahun 2014 

bertambah dibandingkan dengan 

jumlah praktikan pada tahun 

sebelumnya sehingga jumlah 

komputer yang ada kurang cukup 

dalam melayani praktikan.

Pengajuan komputer secara 

bertahap disesuaikan dengan 

jumlah peserta praktikan setiap 

semester. Saat ini laboratorium 

sudah memiliki 10 unit komputer.

7 hari Sudah diajukan permohoan 

penambahan komputer sebanyak 4 set 

komputer, dan sudah direalisasi.

Auditor harus mengisi verifikasi (EYM)

(SDT / 09 Nov 2015) 

Closed

KTS / Old / PPU, WFA / 12 Nov 

2014

(IS-L-754) B. 

Persyaratan 

SMM ISO 

9001:2008 

[754]

Belum diibuat aturan pengelolaan dan MP untuk 

pelanggan eksternal. Selama ini sudah melaksanakan 

pelayanan pada mahasiswa diluar jurusan Teknik 

industri.

Mengajukan Surat Keputusan dari 

Jurusan terkait tarif pelayanan 

serta MP untuk pelanggan 

eksternal.

Sebenarnya sudah terdapat 

kegiatan konsultasi terkait 

pengolahan data namun sistemnya 

hanya sekedar membantu pelanggan 

eksternal tanpa dipungut biaya.

Sudah dibuat Surat Keputusan Tarif 

untuk pelanggan eksternal sehingga 

pelanggan eksternal yang ingin 

melakukan konsultasi pengolahan 

data di laboratorium harus 

mengikuti prosedur yang telah 

dibuat.

7 hari Sudah dibuat surat permohonan ke 

Ketua Jurusan Teknik Industri, terkait 

dengan tekuan tersebut. Auditor 

harus mengisi verifikasi (EYM) (SDT/09 

Nov 2015)

Closed

KTS / Old / PPU, WFA / 12 Nov 

2014

(WS-L-13) 1. 

Keberadaan 

Website Unit 

Kerja [13]

Website masih dalam proses editing menuju website 

bilingual

Memperbaiki tampilan bilingual 

website serta menu pada setiap 

tampilan.

Kurangnya sumber daya yang 

bertugas untuk membuat dokumen 

yang dipublikasikan dalam bentuk 

bilingual.

Semua asisten bertugas untuk 

menerjemahkan dokumen 

laboratorium ke dalam bahasa 

Inggris sesuai dengan pembagian 

jobdesc masing-masing.

1 bulan Website sudah bilingual. (EYM) (SDT / 

09 Nov 2015) 

Closed

KTS / Old / PPU, WFA / 12 Nov 

2014

(WS-L-32) 3. 

Sistem 

Dokumen [32]

Belum ada informasi tentang Tinjauan manajemen Seluruh dokumentasi kegiatan 

tinjauan serta evaluasi manajamen 

laboratorium telah direkap dan di 

upload pada website laboratorium.

Sebenarnya sudah terdapat evaluasi 

program kerja laboratorium namun 

hanya dalam bentuk notulensi rapat 

evaluasi yang belum dirangkum 

dalam tinjauan manajemen.

Masing-masing penanggung jawab 

program kerja diwajibkan untuk 

membuat laporan pertangggung 

jawaban (LPJ) yang berisi capaian, 

kendala, dan saran perbaikan 

berdasarkan hasil rapat evaluasi 

program kerja. LPJ tersebut 

menjadi input dalam pembuatan 

tinjauan manajemen. Tinjauan 

manajemen diperbarui setiap 

tahunnya. 

2 bulan "Tinjauan manajemen" sudah dibuat, 

dokumentasi lengkap, tetapi 

formatnya harus mengikuti standar 

penyusunan Tinjauan manajemen yang 

ada. (EYM) (SDT/ 09 Nov 2015)

Closed

KTS / Old / PPU, WFA / 12 Nov 2014 (WS-L-52) 5. 

Kontak [52]

Belum ada informasi tentang komplain Setiap input complain di tabulasi 

dan ditampilkan pada menu 

informasi tentang komplain.

Sebenarnya sudah terdapat 

kuisioner dana sarana kotak saran 

sebagai wadah untuk menampung 

complai pelanggan, namun belum 

dilakukan analisis lebih lanjut.

Dilakukan evaluasi secara periodik 

mengenai kritik dan saran dari 

pelanggan oleh laboratorium dan 

dilakukan perbaikan.

2 bulan Sudah ada menu complain (EYM) (SDT/ 

09 Nov 2015)

Closed

Catatan: Harap mengisi pada kolom yang 

berwarna kuning saja!!!


