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TINJAUAN MANAJEMEN  

 

 Praktikum Pemrograman Komputer 2014/2015 

A. Masukan untuk tinjauan manajemen 

1 Hasil audit  a. Keterbatasan   waktu   praktikum   sehingga 

timeline praktikum menjadi padat  terutama 

untuk waktu revisi laporan setelah maju dosen 

menjadi singkat. 

b. Jadwal kuliah praktikan yang terlalu padat 

menjadi kendala saat melakukan pembagian 

jadwal praktikum 

c. Kurangnya  koordinasi  antar  asisten,  dosen 

dan praktikan. 

2 Umpan balik pelanggan a. Jangka waktu pada timeline praktikum perlu 

disesuaikan lagi 

b. Perlu diadakan koordinasi antatra dosen, 

asisten, dan praktikan sebelum dimulainya 

praktikum. 

3 Kinerja proses dan kesesuaian 

produk 

a. Pembagian kelompok didasarkan dengan 

jadwal kuliah masing-masing praktikan 

sehingga setiap kelompok dipastikan memiliki 

waktu bersama untuk bias melakukan asistensi 

lengkap satu kelompok. 

b. Dilakukan  rapat  koordinasi  dengan  dosen 

mengenai modul dan konsep praktikum. 

4 Status tindakan pencegahaan 

dan tindakan korektif 

Melakukan   rapat   koordinasi   seluruh   asisten, 

kepala laboratorium dan seluruh dosen pengampu 

praktikum untuk mensinkronkan timeline, modul, 

dan konsep praktikum. 

5 Tindak lanjut tinjauan 

manajemen yang lalu 

a. Pada    saat    regristrasi    praktikum,    calon 

praktikan   diminta   mengumpulkan   jadwal 

kuliah. 

b. Dilakukan   bedah   modul   dan   konsep 

praktikum pada rapat koordinasi seluruh asisten, 

kepala laboratorium, dan seluruh dosen 

pengampu praktikum sebelum modul dibagikan 

kepada praktikan. 

6 Perubahan yang dapat 

mempengaruhi  sistem 

manajemen mutu 

a. Penyusunan SOP untuk praktikum dalam satu 

periode. 

b. Pembuatan  matriks  capaian  dan  program 

kerja. 
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7 Saran untuk koreksi Peningkatan kinerja asisten dan kepala laboratorium 

terkait penyusunan program kerja untuk 

memberikan pembelajaran praktikum yang lebih 

baik. 

 

B. Keluaran untuk tinjauan manajemen 

1 Koreksi pada efektivitas sistem 

manajemen mutu dan prosesnya 

a. Penyusunan SOP untuk praktikum mengacu 

pada timeline yang telah dibuat. 

b. Peran    asisten    dan    kepala    laboratorium 

ditingkatkan   dalam   penyusunan   program 

kerja    untuk    memberikan    pembelajaran 

praktikum yang lebih baik. 

2 Koreksi pada produk berkaitan 

dengan persyaratan pelanggan 

a. Penyusunan timeline praktikum disesuaikan 

dengan jadwal yang telah dikumpulkan oleh 

calon praktikan saat regristasi praktikum. 

b. Pengefloran  timeline  dan  SOP  pada  saat 

introduction praktikum. 

3 Sumber daya yang diperlukan SDM : Kepala   Laboratorium   dan   Asisten 
Laboratorium Komputer. Sarana  dan  Prasarana  :  

Timeline  praktikum, peraturan  praktikum,  jadwal  

kuliah  praktikan, proker  Laboratorium  Komputer. 

 


