
Gap Analisis 2020 

Laboratorium Statistik & Rekayasa Kualitas 

No Indikator 
Kondisi Saat 

Ini 
Target/Harapan Analisa Action 

Pendidikan 
1 Layanan 

Praktikum 
Sebagian 
metode 
praktikum 
diperbarui 
setiap tahunnya 

Metode praktikum 
diperbarui setiap 
tahunnya 
disesuaikan 
dengan kurikulum 
dan perkembangan 
ilmu pengetahuan 

Sebagian 
metode 
praktikum 
telah 
diperbarui 
dengan 
menyesuaikan 
praktikum dan 
perkembanga
n ilmu 
pengetahuan.  

Metode 
praktikum 
diperbarui 
setiap 
tahunnya 
menyesuaikan 
dengan 
kurikulum dan 
perkembangan 
ilmu 
pengetahuan. 
Selain itu juga 
disesuaikan 
dengan 
kondisi 
fasilitas yang 
dimiliki 
laboratorium  

2 Fasilitas 
Praktikum 

Fasilitas yang 
digunakan 
untuk 
praktikum 
(seperti 
komputer dan 
alat peraga) 
masih kurang 
mencukupi dan 
perlu dilakukan 
perawatan 
lebih lanjut 

Fasilitas 
penunjang 
praktikum 
terpenuhi dan 
dalam kondisi baik 

Terdapat 
fasilitas 
penunjang 
praktikum 
yang 
kondisinya 
kurang 
baik serta 
software yang 
dipakai 
belum 
terdapat 
lisensi resmi 

 

Melakukan 
pengajuan 
fasilitas 
praktikum 
secara rutin, 
baik 
komputer, 
software, alat 
peraga 
maupun 
fasilitas 
pendukung 
yang lain 

Penelitian 
1 Publikasi 

Internasional 
Pelaksanaan 
publikasi 
penelitian 
sebagian besar 
masih dilakukan 
dalam lingkup 
nasional. 
Sedangkan 
untuk lingkup 
internasional 
masih sedikit 
dilakukan 

Melakukan 
publikasi 
internasional 
minimal lebih dari 
1 kali/tahun 

  



2 Rancangan dan 
Karya 
Teknologi yang 
Dipatenkan 

Belum adanya 
rancangan karya 
yang dihasilkan 
oleh 
laboratorium 
yang dipatenkan 

Adanya karya yang 
dihasilkan oleh 
laboratorium yang 
dipatenkan 

Kurangnya 
informasi 
terkait karya 
cipta yang 
dipatenkan 

Melakukan 
pembelajaran 
kepada pihak 
yang telah 
menghasilkan 
karya 
teknologi yang 
sudah 
dipatenkan 

Pengabdian Masyarakat 
1 Publikasi hasil 

pengabdian 
Internasional 

Pelaksanaan 
publikasi hasil 
pengabdian 
yang dilakukan 
masih dalam 
lingkup nasional 

Melakukan 
publikasi 
pengabdian 
internasional 
minimal 1 
kali/tahun 

Kurangnya 
informasi 
terkait 
publikasi 
internasional 
yang 
diselenggarak
an 

Mempelajari 
dan mencari 
informasi 
terkait 
prosedur 
publikasi 
pengabdian 
internasional 

Kerjasama 
1 Kerjasama 

laboratorium 
dengan UKM 
dan Instansi 
lain 

Jumlah 
kerjasama yang 
sudah dilakukan 
masih sedikit 
dan  

   

2 Kerjasama 
laboratorium 
dengan 
universitas lain 

Kerjasama yang 
dilakukan masih 
dalam lingkup 
laboratorium 
satu universitas 
(Universitas 
Brawijaya) 

Melakukan 
kerjasama maupun 
studi banding baik 
dengan 
laboratorium satu 
universitas 
maupun dengan 
laboratorium 
diluar universitas 

Kurang 
adanya 
kesesuaian 
jadwal dan 
followup lebih 
lanjut terkait 
agenda 
kerjasama 
dalam bentuk 
studi banding 

Perlu 
dilakukan 
koordinasi 
jadwal dan 
sering 
melakukan 
followup 
terhadap 
agenda 
kerjasama 
antar 
laboratorium 

3 Kuliah tamu 
internasional 

Kuliah tamu 
yang 
dilaksanakan 
masih dalam 
skala nasional 

Melaksanakan 
kuliah tamu skala 
internasional 

Kurang 
adanya relasi 
dengan 
narasumber 
internasional  

Melakukan 
kerjasama 
dengan 
berbagai pihak 
internasional 

Sumber Daya Manusia 
1 Asisten 

Laboratorium 
Jumlah asisten 
1:x dari jumlah 
keseluruhan 
praktikan dalam 
2 praktikum 
yang diampu 

   

KERJASAMA 
1 Kerjasama 

laboratorium 
dengan 
universitas 

Kerjasama 
antar 
laboratorium 
yang 

Melakukan 
kerjasama 
ataupun studi 
banding 

kurang 
adanya 
kesesuaian 
jadwal 

Perlu adanya 
koordinasi 
jadwal  antar 
laboratorium 



lain dilakukan 
masih dalam 
lingkup satu 
universitas 

laboratorium antar 
laboratorium 
sehingga 
belum 
terlaksana 
studi 
banding 
antar 
universitas 

2 Kuliah Tamu 
Internasional 

Kuliah tamu 
yang 
dilaksanakan 
masih dalam 
skala 
nasional 

Melaksanakan 
kuliah 
tamu 
internasional 

Kurang 
adanya 
relasi dengan 
narasumber 
internasional 
dengan topik 
terkait 

Melakukan 
hubungan 
kerjasama 
dengan pihak 
internasional 

SDM 
1 Asisten 

Laboratorium 
Jumlah 
asisten 1 : 9. 
Jumlah 
asisten 18 
orang. 
Mengampu 2 
praktikum 
dengan 204 
praktikan 

Jumlah asisten 1 : 
9 (1 asisten untuk 
9 mahasiswa) 

Rasio asisten 
dan jumlah 
mahasiswa 
belum sesuai 
dengan target 

Meningkatka
n 
performansi 
asisten dalam 
mengampu 
praktikum 
dengan 
perbaikan 
sistem 
praktikum 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


