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KEBIJAKAN MUTU
Laboratorium Komputer Teknik Mesin merupakan institusi  pelaksana dibidang

pendidikan yang mendorong terwujudnya Jurusan Teknik Mesin Fakultas Teknik Universitas
Brawijaya sebagai pusat pendidikan, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat di bidang
teknik mesin yang memiliki keunggulan dan manfaat bagi masyarakat lokal dan nasional juga
sebagai sarana yang memadai serta ditunjang atmosfir akademik yang kondusif sesuai dengan
Visi dan Misi Jurusan Teknik Mesin.
Secara umum sasaran mutu Laboratorium Komputer adalah:

a. Mempertahankan semua aspek mutu pada setiap proses dan kegiatan.
b. Menghasilkan produk/layanan dengan mutu yang baik dan konsisten selaras.
c. Bersikap tanggap terhadap perubahan dalam sistem penyelenggaraan pelayanan

laboratorium di perguruan tinggi dengan tetap mempertahankan konsistensi mutu
produk atau layanan.

d. Manajemen, semua personil dan analis sepakat untuk memenuhi standar mutu sesuai
dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing, sebagai kontribusi untuk mendukung
hubungan kerja yang sehat.

e. Meningkatkan SDM melalui program pelatihan bagi semua personil dan analis, sehingga
setiap pihak dapat melakukan tugas dengan pengetahuan dan ketrampilan yang
memadai.

f . Mengkaji efektivitas dan efisiensi kinerja organisasi sehingga Laboratorium
Komputer dapat mendukung peningkatan pencapaian sasaran mutu Jurusan Teknik
Mesin.

g. Meningkatkan mutu pelayanan kepada customer.

Malang, 2 November 2016
Kepala Laboratorium Komputer

Bayu Satriya Wardhana, ST., M.Eng
NIP. 19841007 201212 1 001



MANUAL MUTU LABORATORIUM KOMPUTER

TEKNIK MESIN

1. Ruang Lingkup dan Kebijakan Umum
1.1. Tujuan dan Ruang lingkup

Manual Mutu ini mendokumentasikan sistem mutu organisasi Laboratorium Komputer
untuk menunjukkan kemampuan organisasi dalam menghasilkan produk secara konsisten
sesuai dengan kebutuhan customer dan peraturan yang berlaku. Manual Mutu ini menjelaskan
lingkup Laboratorium Komputer yaitu sebagai unit kerja penunjang pelaksana akademik
dengan peran: memberikan layanan fasilitas laboratorium untuk keperluan pendidikan,
penelitian dan pengabdian masyarakat. Secara fungsional Laboratorium Komputer
bertanggung jawab:
1. Menyediakan peralatan dan bahan praktikum
2. Memberikan layanan dan pendayagunaan fasilitas laboratorium
3. Menyelenggarakan kegiatan pelatihan
4. Melakukan urusan tata administrasi Laboratorium Komputer.

1.2. Kebijakan Umum
1.2.1. Sejarah Laboratorium Komputer

Mesin Information Technology (MIT) adalah suatu divisi di bawah Laboratorium
Komputer yang berfungsi untuk mengelola dan mengontrol perkembangan IT di Jurusan
Mesin, Fakultas Teknik, Universitas Brawijaya. Dengan adanya MIT diharapkan terjadi
kemudahan dalam perolehan informasi, baik bagi dosen, karyawan, mahasiswa, maupun pihak
luar. Informasi yang diperoleh bisa berupa perkembangan sistem akademik, kegiatan yang
sedang dan akan dilaksanakan, riset & penelitian, dll. Beberapa kemudahan IT yang telah
dibuat antara lain VIA-Online, Virlib, Jaringan Internet di Mesin, dsb,

Bermula dari munculnya ide untuk membuatkan website Mesin-Brawijaya, beberapa
mahasiswa berkumpul untuk mencoba merealisasikan ide tersebut. Mereka adalah Mas Jamin
(M’97), Mas Taufik (M’99), dan Mas Sapto (M’00), ketiga orang tersebut merupakan team web
Mesin-Brawijaya yang pertama. Mereka bertiga dengan bantuan Mas Yogi (M’93) sukses
membuat konsep website mesin pertama, dengan basecamp Studio Komputer yang saat itu
dipimpin oleh Pak Sofyan.

Seiring berjalannya waktu regenerasi team web Mesin-Brawijaya diperlukan karena
keberadaan web mesin masih perlu untuk terus dikembangkan dan disempurnakan. Dari
perekrutan yang dipelopori oleh Mas Sapto, direkrut anggota-anggota baru, yaitu Mas Ibon
(M’01), Mas Hasnan (M’01), dan Mas Aris (M’01). Dengan tambahan anggota baru ini, team



web yang dibimbing oleh Pak Sofyan resmi meluncurkan website Mesin-Brawijaya V1 di
internet.

Mengingat pentingnya keberadaan web Mesin-Brawijaya sebagai simbol bahwa Mesin-
Brawijaya merupakan salah satu jurusan mesin yang besar dalam lingkup universitas-
universitas di Indonesia, maka diperlukan suatu lembaga khusus untuk menjalankan amanat
itu. Akhirnya dengan rapat yang diadakan oleh Mas Taufik, Mas Sapto, dan Mas Aris, disepakati
untuk didirikan Mesin Information Technology (MIT). Dimana Mas Ibon, Mas Aris, dan Mas
Hasnan merupakan generasi pertama MIT. Dan sampai sekarang, selain mengerjakan web,
MIT juga memiliki beberapa sub-divisi lain, yaitu desain grafis, jaringan, dan hardware
maintenance.

1.2.2. Visi dan Misi Laboratorium Komputer
Visi :

Laboratoirum Komputer Jurusan Teknik Mesin Fakultas Teknik Universitas Brawijaya
sebagai pusat pendidikan, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat di bidang teknik mesin
yang memiliki keunggulan dan manfaat bagi masyarakat lokal dan nasional juga sebagai
sarana yang memadai serta ditunjang atmosfir akademik yang kondusif

Misi :
1. Menyelenggarakan kegiatan praktikum dalam pemrograman komputer.
2. Meningkatkan profesionalisme kerja, keahlian dan ketrampilan asisten Laboratorium

Komputer dalam bidang komputer.
3. Menyelenggarakan berbagai pelatihan perangkat lunak dalam rangka peningkatan

kompetensi lulusan Jurusan Mesin.
4. Ikut serta dalam kegiatan yang bersifat pengembangan kemampuan, baik yang

bersifat penelitian maupun kompetisi.



1.2.3. Struktur Organisasi

1.2.4. Rincian Tugas Dan Jabatan
Kepala Laboratorium :

1. Memimpin penyelenggaraan kegiatan di Laboratorium yang dipimpin
2. Membantu program kegiatan dalam semester, tahun dan atau selama masa tugasnya
3. Bertanggung jawab atas penyelenggaraan dan pengembangan prasarana dan sarana

Laboratorium
4. Membuat laporan kegiatan tiap akhir semester kepada Ketua Jurusan
5. Membuat peraturan Laboratorium yang berlaku dalam lingkungan laboratorium dibantu

oleh Ketua Jurusan
6. Membuat laporan dan memorandum jabatan di akhir periode masa jabatannnya

Dosen Pembimbing Laboratorium :
1. Membantu Kepala Laboratorium dalam melaksanakan praktikum
2. Melaksanakan pembimbingan dan asistensi kepada praktikan
3. Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan praktikum
4. Melakukan koordinasi dengan Kepala Laboratorium dan pelaksana Laboratorium

lainnya dalam melaksanakan kegiatan praktikum di Laboratorium
5. Membantu Kepala Laboratorium dalam melaksanakan kegiatan di luar praktikum dalam

rangka meningkatkan kinerja Laboratorium
6. Ikut berperan aktif dalam pengembangan Laboratorium



Laboran :
1. Membantu Kepala Laboratorium dalam melaksanakan kegiatan di Laboratorium
2. Melakuakan inventarisasi terhadap sarana dan prasarana yang ada di Laboratorium
3. Menjaga kebersihan dan keamanan terhadap peralatan dan fasilitas yang ada dii

Laboratorium
4. Mempersiapkan peralatan yang akan digunakan untuk praktikum atau kegiatan lain

dan menyimpannya kembali apabila telah selesai
5. Membantu Kepala Laboratorium dalam membuat laporan kegiatan kepada Ketua

Jurusan
6. Ikut berperan aktif dalam pengembangan Laboratorium

Asisten laboratorium :
1. Membantu Kepala Laboratorium bersama pelaksana Laboratorium lainnya

melaksanakan kegiatan praktikum
2. Melaksanakan pembimbingan dan asistensi kepada praktikan dalam rangka pembuatan

laporan praktikum
3. Menjaga kebersihan, keamanan, memelihara dan merawat peralatan dan prasarana

yang ada di laboratorium
4. Berperan aktif dalam pengembangan aktifitas laboratorium

1.2.5. Rencana Stategis
Rencana strategis laboratorium komputer merupakan wujud komitmen pada tugas

pokok san fungsi. Rencana strategis ini dibuat berdasarkan pada:
1. Hasil evaluasi diri laboratorium komputer
2. Rencana strategis jurusan teknik mesin
3. Program kerja jurusan teknik mesin

Secara umum renstra laboratorium komputer merupakan arah pengembangan
laboratorium, secara garis besar meliputi:

1. Penguatan manajemen organisasi melalui penataan kelembagaan dan

fungsionalisasi peran sebagai laboratorium komputer.

2. Pengembangan ragam layanan bagi pengguna baik di lingkungan Universitas

Brawijaya atau masyarakat umum.

3. Pengembangan alat dan fasilitas.

4. Pengembangan ruang laboratorium SDM, peralatan untuk meningkatkan kualitas

lingkungan Laboratorium komputer.

5. Peningkatan kemampuan layanan untuk mencapai layanan Laboratorium komputer

yang excellent.



6. Peningkatan fungsi portal online Laboratorium komputer untuk menciptakan image

positif sebagai laboratorium.

7. Meningkatkan kompetensi dan kualifikasi SDM berkelanjutan melalui

pendidikan dan pelatihan.

1.2.6. Customer
Customer adalah pengguna layanan laboratorium yang berupa layanan pendidikan,

penelitian dan pengabdian masyarakat di Laboratorium komputer yang meliputi civitas
akademika yang terdiri dari mahasiswa (S1,S2 dan S3), dosen dan peneliti.

1.2.7. Sasaran Mutu
Laboratorium Komputer memberikan pelayanan yang mengutamakan mutu dan

kepuasan customer. Sasaran mutu yang akan dicapai adalah:

No. Butir mutu

1. Alat-alat praktikum yang memadai
2. Personil sesuai dengan kompetensinya
3. Tingkat kepuasan customer diatas 85 %

2. Sistem Manajemn Mutu
2.1. Persyaratan Umum

Manajemen Laboratorium Komputer berkomitmen untuk menjalankan sistem
manajemen mutu yang efektif dengan membuat, mendokumentasikan, menerapkan,
memelihara dan melakukan peningkatan berkelanjutan. Identifikasi dan pengelolaan proses
dilakukan untuk memastikan persyaratan yang sesuai telah terpenuhi. Tindakan perbaikan
dilakukan bila diperlukan dan kemudian ditinjau ulang.

2.2. Persyaratan Dokumentasi
2.2.1. Umum

Adanya sistem dokumentasi memungkinkan jaminan keselarasan antara perencanaan,
implementasi dan pengendalian proses kegiatan Laboratorium Komputer. Hal ini menjadi alat
komunikasi efektif dan menjamin konsistensi tindakan untuk menghasilkan produk yang
sesuai dengan persyaratan customer dan peningkatan mutu yang berkelanjutan.

2.2.2. Manual Mutu
Untuk memberikan gambaran tentang kebijakan dalam pengelolaan Laboratorium

Komputer maka dibuat Manual Mutu yang merupakan rangkuman kebijakan organisasi untuk



mencapai kebijakan mutu, sasaran mutu dan perencanaan mutu.

2.2.3. Pengendalian Dokumen dan Rekaman
Laboratorium Komputer menetapkan dan memelihara prosedur terdokumentasi

mengenai pengendalian seluruh dokumen dan catatan perangkat yang terkait.

3. Tanggung Jawab Manajemen
3.1. Komitmen Manajemen

Kepala Laboratorium Komputer memberikan komitmennya sehubungan dengan
pengembangan penerapan sistem manajemen mutu dan meningkatkan efektivitasnya secara
berkelanjutan berdasarkan prinsip manajemen mutu. Kepala Laboratorium Komputer
melaksanakan tanggung jawabnya untuk:

a. Memimpin penyelenggaraan kegiatan di Laboratorium yang dipimpin
b. Membantu program kegiatan dalam semester, tahun dan atau selama masa tugasnya
c. Bertanggung jawab atas penyelenggaraan dan pengembangan prasarana dan sarana

Laboratorium
d. Membuat laporan kegiatan tiap akhir semester kepada Ketua Jurusan
e. Membuat peraturan Laboratorium yang berlaku dalam lingkungan laboratorium dibantu

oleh Ketua Jurusan
f. Membuat laporan dan memorandum jabatan di akhir periode masa jabatannnya

Kebijakan mutu di Laboratorium Komputer didasarkan pada komitmen untuk
menghasilkan produk dengan hasil terbaik. Untuk itu Laboratorium Komputer berkomitmen
untuk:

a. Mengikuti dan mematuhi semua undang-undang dan peraturan yang berlaku.
b. Menjalankan konsep peningkatan mutu berkelanjutan dan melakukan yang terbaik

dalam mengatur sumber daya yang diperlukan untuk mencapai sasaran mutu.
c. Menginformasikan sasaran mutu dan kinerja Laboratorium Komputer kepada seluruh

elemen organisasi dan pihak terkait.
d. Mengadopsi pandangan ke depan terhadap kebijakan yang berdampak terhadap mutu.
e. Mendidik seluruh elemen organisasi untuk memenuhi dan bertanggung jawab

terhadap manajemen mutu.
Agar kebijakan mutu dapat dikomunikasikan oleh Kepala Laboratorium Komputer

secara efektif, maka dalam pelaksanaannya diupayakan untuk:
a. Konsisten terhadap visi organisasi.
b. Membuat sasaran mutu yang dipahami oleh setiap elemen organisasi secara

keseluruhan.



c. Kepala Laboratorium Komputer memperhatikan komitmen terhadap mutu dan faktor
yang mempengaruhi keberhasilan sasaran mutu.

d. Melakukan sosialisasi komitmen mutu kepada semua elemen organisasi dengan
kepemimpinan yang jelas oleh Kepala Laboratorium Komputer.

e. Ditujukan untuk peningkatan mutu berkelanjutan dan kesesuaiannya untuk
memenuhi kepuasan customer.

3.2. Fokus Pada Pelanggan
Kepala Laboratorium Komputer memastikan bahwa persyaratan customer telah

ditetapkan guna meningkatkan kepuasan customer.

3.3. Kebijakan mutu
Direktur memastikan bahwa kebijakan mutu sesuai dengan sasaran organisasi,

mengkomunikasikan dan meninjau kesesuaiannya secara terus menerus.

3.4. Perencanaan
3.4.1. Sasaran Mutu

Dalam menentukan sasaran mutu, Kepala Laboratorium Komputer harus memastikan
bahwa sasaran mutu termasuk yang diperlukan untuk memenuhi persyaratan produk,
ditetapkan untuk fungsi dan tingkat yang relevan dalam organisasi.

3.4.2. Perencanaan Sistem Manajemen Mutu
Dalam perencanaan sistem manajemen mutu, Kepala Laboratorium Komputer

memastikan bahwa rencana sistem manajemen mutu dijalankan dalam rangka memenuhi
persyaratan yang diberikan pada sasaran mutu. Selain itu keterpaduan sistem manajemen
mutu akan tetap dipelihara meskipun ada perubahan pada sistem manajemen mutu, antara
yang direncanakan dengan yang diterapkan.

Sejak tahap perencanaan kegiatan, sasaran mutu ditetapkan dan dibuat konsisten
dengan kebijakan mutu. Sasaran mutu ditetapkan secara terukur. Sasaran ini harus
disebarluaskan secara efektif pada seluruh jajaran Laboratorium Komputer diikuti dengan
tanggung jawabnya untuk mencapai sasaran yang ditetapkan untuk setiap bidang terkait.
Sasaran ini harus ditinjau secara periodik dan direvisi sesuai keperluan. Sasaran mutu
Laboratorium Komputer adalah:

a. Menjadikan Laboratorium Komputer sebagai Laboratorium Komputer yang memenuhi
standart.

b. Meningkatkan peran Laboratorium Komputer dalam penyelenggaraan kegiatan



pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat.
c. Meminimalkan aktivitas Laboratorium Komputer yang tidak sesuai dengan visi misi atau

kontra produktif dengan fungsi Laboratorium Komputer.
d. Meminimalkan kesenjangan ekspektasi customer akibat ketidaksesuaian aktivitas

Laboratorium Komputer dengan kebutuhan customer.
Perencanaan sistem manajemen mutu berhubungan dengan identifikasi, operasi,

pengendalian proses, penyediaan sumber daya, pengukuran dan pemantauan proses,
serta pencapaian sasaran dan peningkatan mutu berkelanjutan. Perencanaan mutu (quality
planning) dilakukan dengan menyusun rencana kegiatan berikut tahapan proses, pihak yang
terlibat, sumber daya yang dibutuhkan berikut target indikator keberhasilan. Laporan
kemajuan dipresentasikan secara periodik dalam rapat bulanan sehingga kegagalan dapat
dihindari melalui penetapan alternatif pemecahan masalah. Laporan tertulis yang
terdokumentasi baik tersebut menunjukkan komitmen Kepala Laboratorium Komputer pada
peningkatan mutu berkelanjutan.

3.5. Tanggung Jawab, Wewenang, Dan Komunikasi
3.5.1. Tanggung Jawab dan Wewenang

Kepala Laboratorium Komputer memastikan bahwa tanggung jawab dan wewenang
setiap pihak pelaksana kegiatan Laboratorium Komputer telah ditetapkan serta
dikomunikasikan

3.5.2. Komunikasi Internal
Komunikasi yang efektif dan efisien tentang kebijakan mutu, persyaratan, sasaran

dan kinerja dalam sistem manajemen mutu ini diharapkan dapat meningkatkan kinerja
organisasi dan semua  elemen organisasi mencapai sasaran yang ditargetkan. Komunikasi
internal dapat didelegasikan kepada Laboran. Manajemen juga dituntut untuk
mengkomunikasikan hasil pencapaian sasaran mutu dan evaluasi pencapaiannya serta
pemenuhan kepuasan customer

3.6. Tinjauan Manajemen
Kepala Laboratorium Komputer meninjau sistem manajemen mutu organisasi secara

periodik untuk memastikan kesesuaian, kecukupan dan efektivitas yang berkelanjutan.
Tinjauan ini memberi peluang untuk peningkatan, perbaikan dan perubahan kebutuhan
sistem manajemen mutu, termasuk kebijakan mutu dan sasaran mutu. Rekaman dari tinjauan
manajemen dipelihara dengan baik

Rekaman hasil dari tinjauan manajemen dicatat, didokumentasikan serta



ditindaklanjuti. Input untuk tinjauan manajemen meliputi: hasil audit, umpan balik dari
customer, kinerja proses dan kesesuaian produk terkait, status dari tindakan pencegahan dan
perbaikan, tindak lanjut dari tinjauan manajemen sebelumnya, perubahan yang dapat
mempengaruhi sistem manajemen mutu serta rekomendasi untuk peningkatan mutu.
Sedangkan output dari tinjauan manajemen meliputi keputusan dan tindakan yang
berhubungan dengan perbaikan yang efektif dari dalam manajemen mutu dan prosesnya,
perbaikan produk yang sesuai dengan keinginan customer dan sumber daya yang dibutuhkan.

4. Pengelolaan Sumber Daya
4.2. Manajemen Sumber Daya

Laboratorium Komputer menentukan dan menjamin ketersediaan sumber daya yang
dibutuhkan dengan tujuan menerapkan, memelihara sistem manajemen mutu dan terus
menerus mengembangkan dan memperbaiki efektivitasnya. Hal ini termasuk sumber daya
yang digunakan untuk menjalankan dan meningkatkan sistem manajemen, kepuasan
customer dan pihak lain yang terkait. Laboratorium Komputer telah membuat rencana
pengembangan sumber daya sesuai dengan visi Laboratorium Komputer.

4.2. Sumber Daya Manusia dan Pelatihan
4.2.1. Umum

Setiap asisten laboratorium yang terlibat dalam Laboratorium Komputer sangat
berpengaruh besar terhadap mutu produk. Di dalam organisasi Laboratorium Komputer, setiap
personel memiliki kompetensi berdasarkan pelatihan, ketrampilan dan pengalaman yang
sesuai dengan pekerjaannya. Laboran Laboratorium Komputer akan selalu memastikan bahwa
kompetensi dan pengalaman yang dibutuhkan sesuai dengan standar kinerja organisasi yang
efektif.

4.3.1. Kompetensi, Pelatihan, dan Kepedulian
Untuk memenuhi tuntutan terhadap tanggung jawab sebagaimana ditetapkan dalam

SMM, maka Laboratorium Komputer: Menempatkan asisten laboratorium yang sesuai dengan
kompetensinya pada bidang yang relevan sehingga mutu produk terjamin.
a. Mengadakan pelatihan bagi anggota baru untuk mencapai kompetensi yang diperlukan.

Prosedur pelatihan asisten laboratorium diatur dalam (Prosedur Pendidikan, Pelatihan
Dan Keterampilan Asisten Laboratorium)

b. Mengevaluasi efektivitas proses, kinerja dan tindakan yang dilakukan.
c. Memastikan keterlibatan dan kepedulian tiap personil dengan kontribusinya dalam usaha

pencapaian sasaran mutu.



d. Pemeliharaan rekaman sesuai dengan pelatihan, ketrampilan dan pengalaman kerja.

4.3. Prasarana
Laboratorium Komputer menyediakan dan memelihara beberapa infrastruktur yang

diperlukan untuk mempermudah organisasi dalam pencapaian sistem manajemen mutu.
Infrastruktur mencakup sarana dan prasarana, yang penggunaannya diupayakan untuk
meningkatkan efektivitas kinerja organisasi. Sarana yang dibutuhkan meliputi ruang
laboratorium. Sementara itu, prasarana yang disediakan meliputi peralatan laboratorium, alat
komunikasi (telepon dan internet), komputer, scanner, printer, papan tulis, software, meja,
kursi dan lemari dokumen. Seluruh asisten Laboratorium Komputer bertanggung jawab untuk
menciptakan suasana kerja yang nyaman, kondusif, dinamis, dan produktif.

4.4. Lingkungan Kerja
Dalam penetapan infrastruktur dan lingkungan kerja digunakan pertimbangan

sebagai berikut:
a. Mengevaluasi sumber daya yang diperlukan untuk keberlangsungan kinerja.
b. Kesesuaian sarana dan prasarana tersebut dengan fungsi, kinerja, sasaran,

kemampuan pengadaan dan pemeliharaan, pembiayaan operasional, keamanan dan
pembaharuan.

5. Realisasi Produk
5.1. Perencanaan Realisasi Produk

Laboratorium Komputer telah merancang spesifikasi produk dan telah merencanakan
proses yang diperlukan untuk merealisasikannya. Perencanaan realisasi produk berjalan sesuai
dengan persyaratan proses lainnya dari sistem manajemen mutu. Dalam perencanaan realisasi
produk, Laboratorium Komputer telah menetapkan hal- hal sebagai berikut:

a. Sasaran dan persyaratan mutu bagi produk.
b. Kebutuhan untuk penetapan proses, dokumentasi dan penyediaan sumber daya untuk

menghasilkan produk.
c. Melakukan verifikasi, validasi, pemantauan, inspeksi, kegiatan pengujian khusus dan

kriteria untuk penerimaan produk.
d. Menyiapkan dokumen yang diperlukan untuk menjadi bukti bahwa proses

menghasilkan produk yang memenuhi persyaratan.



5.2. Proses yang Berhubungan dengan Customer
5.2.1. Penetapan Persyaratan yang Berkaitan dengan Produk

Laboratorium Komputer telah menentukan mekanisme dan standar realisasi produk
dan meninjau ulang mekanisme dan standar tersebut secara periodik. Untuk itu, Laboratorium
Komputer menentukan:

a. Mekanisme dan standar yang dilaksanakan, mencakup ketersediaan, kecepatan,
ketepatan waktu proses, mutu layanan, kuantitas dan akuntabilitas.

b. Mekanisme dan standar yang tidak ditentukan tetapi dibutuhkan pada realisasi produk.
c. Mekanisme dan standar dari undang-undang dan peraturan yang berhubungan dengan

produk.
d. Laboratorium Komputer menentukan mekanisme dan standar lainnya.

5.2.2. Tinjauan Persyaratan yang Berkaitan dengan Produk
Laboratorium Komputer meninjau mekanisme dan standar yang berhubungan dengan

produk. Tinjauan ini dilakukan sebelum organisasi memenuhi janji untuk menyampaikan
produk ke customer. Sebelum menentukan dan menetapkan peraturan, pihak manajemen
terlebih dahulu meninjau permintaan customer untuk memastikan pemenuhan mekanisme dan
standar yang disesuaikan dengan kemampuan organisasi. Dalam hal ini harus dipastikan
bahwa:

a. Mekanisme dan standar produk sudah didefinisikan.
b. Ada kejelasan jika mekanisme  dan standar proses berbeda antara yang dinyatakan

sebelumnya dengan yang direalisasikan.
c. Laboratorium Komputer memiliki kemampuan untuk memenuhi mekanisme dan

standar yang sudah ditentukan.

5.2.1. Komunikasi Customer
Laboratorium menetapkan dan menerapkan pengaturan yang efektif untuk komunikasi

dengan customer berkaitan dengan:
a. Informasi produk di official website laboratorium komputer.
b. Pertanyaan-pertanyaan berkaitan dengan layanan produk.
c. Umpan balik dan pengaduan customer.

6. Pengukuran, Analisis Dan Perbaikan
6.1. Umum

Laboratorium Komputer merencanakan dan menerapkan proses pemantauan,
pengukuran, analisis dan pengembangan untuk menjamin kesesuaian produk, kesesuaian



sistem manajemen dan melakukan peningkatan berkelanjutan yang efektif. Laboratorium
Komputer menetapkan agar kinerja organisasi diukur hingga mencapai efektivitas dan efisiensi
yang ditentukan.

Pengukuran kinerja harus fokus pada faktor yang menjadi kunci perbaikan efektivitas,
efisiensi dan adaptibilitasnya. Pemantauan dan pengukuran pencapaian sasaran mutu menjadi
faktor penting untuk meningkatkan motivasi kerja dan inovasi secara berkelanjutan.
Laboratorium Komputer memantau tindakan peningkatan dan penerapannya sebagai input
melalui tinjauan manajemen untuk meningkatkan kinerja organisasi. Pengukuran kinerja
organisasi mencakup:

a. Pengukuran dan evaluasi produk.
b. Kemampuan proses.
c. Kepuasan customer.
d. Pencapaian sasaran sistem manajemen mutu.
e. Pencapaian usaha perbaikan secara berkelanjutan.

Dalam melakukan pengukuran, analisis dan perbaikan pelayanan, pihak manajemen
membuat ketentuan sebagai berikut:

a. Mengumpulkan data pengukuran, kemudian dianalisis dan disajikan menjadi
informasi.

b. Pengukuran, analisis, peningkatan produk dan prosesnya perlu digunakan dalam
menetapkan sasaran yang tepat.

c. Metode pengukuran perlu secara periodik ditinjau dan data yang ada diverifikasi
supaya tetap akurat dan lengkap.

d. Pengukuran kepuasan customer perlu difokuskan sebagai salah satu prioritas untuk
mengevaluasi kinerja organisasi.

e. Pengukuran dan informasi yang dihasilkan adalah esensial yang digunakan sebagai
dasar peningkatan kinerja dan atau pengambilan keputusan.

f. Hasil analisis pengukuran digunakan sebagai alat komunikasi informasi.
g. Efektivitas dan efisiensi komunikasi dengan customer perlu diukur untuk menentukan

informasi secara jelas.
h. Menggunakan teknik analisis statistik yang relevan untuk membantu pemahaman dan

interpretasi hasil verifikasi pengukuran.

6.2. Pemantauan dan Pengukuran
6.2.1. Kepuasan Customer

Laboratorium Komputer menentukan metode yang diperlukan dan digunakan untuk
melakukan pengukuran kinerja sistem manajemen mutu dalam organisasi yang menjadi



variabel terikat adalah kepuasan customer.

6.2.2. Audit Internal
Organisasi merencanakan program audit internal dengan proses yang tepat sesuai

lingkup audit, termasuk mempertimbangkan hasil audit sebelumnya. Kriteria, lingkup,
frekuensi dan metode audit telah ditentukan, seleksi auditor dan pelaksanaan audit harus
dapat memastikan sasaran dan kejujuran dari proses tersebut. Audit internal dilakukan oleh
PJM minimal 1 kali dalam setahun. Auditor tidak boleh mengaudit pekerjaannya sendiri. Hasil
audit dicatat dalam prosedur yang terdokumentasi. Manajemen yang bertanggung jawab untuk
lingkup yang diaudit harus memastikan bahwa tindakan yang dilakukan tidak tertunda
sehingga hal ini menghilangkan deteksi ketidaksesuaian dan penyebabnya.

6.2.3. Pemantauan dan Pengukuran Proses
Laboratorium Komputer menggunakan metode yang tepat untuk pemantauan dan

pengukuran proses sistem manajemen mutu. Metode tersebut dapat mengukur mutu proses
dan capaian hasil yang telah ditargetkan. Bila hasil yang direncanakan tidak tercapai,
maka akan dilakukan koreksi dan tindakan pencegahan yang tepat sehingga kesesuaian
produk terjamin.

6.2.4. Pemantauan dan Pengukuran Produk
Laboratorium Komputer memantau dan mengukur karakteristik produk untuk

memastikan jika persyaratan produk telah terpenuhi. Hal ini dilaksanakan pada penanggung
jawab proses realisasi produk menurut pengaturan yang sudah direncanakan. Dalam
pengukuran kinerja sistem manajemen yang mengacu pada kepuasan customer, diterapkan
persyaratan sebagai berikut:

a. Pengumpulan data komprehensif dan mencakup sumber informasi terkait.
b. Frekuensi pengumpulan dan tinjauan analisis data yang relevan.
c. Klarifikasi informasi dilakukan secara sampling dan pemantauannya dilakukan secara

rutin.
d. Laboratorium Komputer menjadwalkan rencana audit internal tiap 1 tahun sekali untuk

memastikan kesesuaian SMM dengan kinerja laboratorium, yaitu :
e. Sesuai dengan perencanaan yang disusun.
f. Memenuhi persyaratan standar internasional dan persyaratan sistem manajemen

mutu yang ditetapkan organisasi.
g. Dipelihara dan diterapkan secara efektif.

Hasil audit dan bukti kesesuaian kinerja dengan kriteria yang ditetapkan harus



dipelihara.

6.3. Pengendalian Produk yang Tidak Sesuai
Laboratorium Komputer memastikan bahwa produk yang tidak sesuai dengan

persyaratan yang telah ditetapkan akan dicegah penggunaannya. Pengendalian dilakukan oleh
Laboran Laboratorium Komputer dibantu oleh Kepala Laboratorium Komputer dengan
menetapkan dan memelihara prosedur terdokumentasi untuk menangani hal ini. Pengendalian
meliputi identifikasi, dokumentasi, evaluasi, pemisahan dan disposisi produk-produk yang
tidak sesuai, serta pemberitahuan kepada bidang terkait. Pengendalian dilakukan dengan:

a. Mengambil tindakan untuk menghilangkan penyebab ketidaksesuian.
b. Menetapkan prosedur terdokumentasi yang mendefinisikan proses- proses yang

terlibat dalam pengendalian produk yang tidak sesuai.
c. Melakukan tindakan pencegahan pemakaian produk yang tidak sesuai.

6.4. Analisis Data
Laboratorium Komputer menentukan, mengumpulkan dan menganalisis data yang

tepat dan akurat untuk memperlihatkan kesesuaian dan efektivitas sistem manajemen mutu
serta mengevaluasi efektivitas peningkatan berkelanjutan. Data dihasilkan dari pemantauan,
pengukuran dan dari sumber lainnya yang relevan. Analisis data harus menyediakan informasi
yang berhubungan dengan:

a. Kepuasan customer.
b. Kesesuaian dengan persyaratan produk.
c. Karakteristik dan kecenderungan proses maupun produk, termasuk tindakan

pencegahan dan korektif.

6.5. Perbaikan
6.5.1. Perbaikan Berkelanjutan

Laboratorium Komputer melakukan perbaikan berkelanjutan terhadap efektivitas SMM
melalui penggunaan kebijakan mutu, sasaran mutu, hasil audit, analisis data, tindakan korektif
dan pencegahan serta tinjauan manajemen.

6.5.2. Tindakan Koreksi dan Pencegahan
Tindakan korektif dan pencegahan dilakukan untuk mengurangi kemungkinan

ketidaksesuaian dan mencegah ketidaksesuaian terulang kembali. Tindakan korektif dan
pencegahan harus sesuai dengan penyebab ketidaksesuaian dan akar penyebab masalah yang
ditemukan. Hasil tindakan korektif dan pencegahan dicatat dan ditinjau untuk menjamin



kesesuaian produk yang dihasilkan.


