
 

 



Visi Laboratorium Rekayasa Bioproses 

Menjadi laboratorium pendidikan dan penelitian terkemuka di bidang teknik bioproses 

dan berperan aktif dalam pengembangan keilmuan bioproses melalui penelitian tingkat 

dasar, terapan dan valorisasi industri bioproses 

Misi Laboratorium Rekayasa Bioproses 

1. Menyelenggarakan kegiatan dalam skala laboratorium untuk mendukung 

pendidikan setingkat Sarjana, Magister dan Doktoral dalam bidang teknik 

bioproses. 

2. Mengembangkan penelitian dasar, terapan dan valorisasi industri dalam bidang 

teknik bioproses, baik dalam bidang pangan, pakan, bahan bakar, energi, nutrisi 

dan farmasi, dengan mengoptimalkan pemanfaatan biomassa dari limbah 

(biowaste) dan mikroalga. 

3. Mengimplementasikan hasil penelitian untuk masyarakat dan industri berbasis 

bioproses, melalui serangkaian kegiatan jangka pendek, menengah dan panjang 

sesuai dengan peta jalan penelitian laboratorium. 

Motto Laboratorium Rekayasa Bioproses 

"Hold the vision, trust the process" 
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I. PENDAHULUAN 

Laboratorium merupakan unsur penunjang pelaksanaan pendidikan yang harus 

dipelihara dan dikembangkan secara maksimal. Pengembangan laboratorium merupakan 

langkah strategis yang perlu segera dilaksanakan guna terselenggaranya kegiatan 

akademik dengan hasil yang optimal. Laboratorium Rekayasa Bioproses saat ini berada 

di bawah Fakultas Teknologi Pertanian sesuai dengan sesuai dengan Peraturan Rektor 

No 3 tahun 2017 tentang Pembentukan Laboratorium pada Fakultas Teknologi Pertanian. 

Pada tanggal 25 Januari tahun 2017 Laboratorium Rekayasa Bioproses secara umum 

memiliki legalistas untuk menunjang kegiatan akademik di Fakultas Teknologi Pertanian.  

Pembentukan laboratorium baru di lingkungan Fakultas Teknologi Pertanian itu 

sendiri dilatar belakangi dengan adanya pembukaan 3 Program Studi baru untuk jenjang 

S1 pada 2 tahun terakhir. Ketiga Program Studi tersebut yaitu PS Bioteknologi di bawah 

Jurusan Teknologi Hasil Pertanian (THP), PS Teknik Lingkungan dan PS Teknik Bioproses 

yang berada di bawah Jurusan Keteknikan Pertanian. Adanya pembukaan Program Studi 

baru khususnya di Jurusan Keteknikan Pertanian secara tidak langsung juga akan 

menambah jumlah student body mahasiswa di Jurusan. Pada tahun 2016 student body 

mahasiswa S1 Jurusan Keteknikan Pertanian sebesar 1216 mahasiswa yang terdiri dari 

3 program studi. Penambahan yang cukup signifikan karena adanya jumlah dari PS 

Teknik Bioproses sebesar 242 mahasiswa pada tahun 2016 dan 145 mahasiswa pada 

tahun 2017.  

Peningkatan student body mahasiswa di jurusan tentu akan berdampak terhadap 

tidak optimalnya kegiatan akademik mahasiswa khususnya dalam kegiatan praktikum. 

Penambahan program studi selain juga menambah mahasiswa, juga akan menambah 

jumlah mata kuliah yang dipraktikumkan. Selama ini praktikum yang dilaksanakan oleh 

program studi Teknik Bioproses masih dilaksanakan di laboratorium Teknologi 

Pengolahan Pangan dan Hasil Pertanian (TPPHP), mengingat di Jurusan Keteknikan 

Pertanian, hanya laboratorium TPPHP yang paling mendekati rumpun keilmuan untuk 

praktikum PS Teknik Bioproses. Adanya penambahan jumlah mahasiswa dan 

penambahan jumlah praktikum di dalam laboratorium TPPHP, maka beban laboratorium 

sangatlah besar untuk dapat memfasilitasi kegiatan praktikum.  

Sumberdaya manusia di laboratorium Rekayasa Bioproses saat ini sejumlah 8 

dosen. Semua dosen tersebut juga sebagai dosen yang homebasenya di PS Teknik 

Bioproses. Sebanyak 5 dosen (62,5%) dari total dosen yang ada di laboratorium 
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Rekayasa Bioproses merupakan lulusan dari universitas luar negeri yang sangat 

berkompeten di bidang rekayasa bioproses seperti di bidang teknologi membran, 

bioenergi, fermentasi dan mikrobiologi. Sedangkan 3 dosen lain merupakan lulusan dari 

universitas terbaik dalam negeri (UB, UI dan UGM) yang memiliki kompetensi di bidang 

kimia dan teknik kimia. Semua sumberdaya manusia yang berada di bawah laboratorium 

Rekayasa Bioproses yang memiliki kualitas dan kompetensi keilmuan di bidang rekayasa 

bioproses merupakan kekuatan laboratorium Rekayasa Bioproses yang terus 

dipertahankan.    

Saat ini ruangan laboratorium Rekayasa Bioproses berada di lantai 2 Gedung C 

Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Brawijaya dengan ukuran panjang 8 m dan 

lebar 8 m sehingga luasnya sekitar 64 m2. Luasan ruang tersebut sudah cukup luas untuk 

suatu laboratorium yang dapat menaungi beberapa alat dan mesin yang digunakan 

untuk menunjang terlaksananya kegiatan akademik baik kegiatan penelitian maupun 

praktikum. Adapun kelengkapan ruangan yaitu 3 meja besar yang dilengkapi dengan 30 

kursi laboratorium dan dua buah lemari penyimpanan peralatan. Saat ini laboratorium 

Rekayasa Bioproses memiliki kerjasasama joint research di bidang Bio-resource dan Bio-

energy dengan Chung Yuan Christian University (CYCU) Taiwan. Di dalam Gedung C FTP 

lantai 2, terdapat papan nama laboratorium Rekayasa Bioproses dan juga kerjasama 

joint research pada pintu utama seperti yang ditunjukkan pada Gambar 1. 

 

Gambar 1. Ruangan Laboratorium Rekayasa Bioproses di Gedung C FTP 
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Gambar 2. Kegiatan Praktikum Automatisasi 1 di  Laboratorium Rekayasa Bioproses di 
Gedung C FTP 

 

Universitas Brawijaya saat ini telah melakukan beberapa kerjasama dengan 

beberapa perguruan tinggi di luar negeri seperti dari Jepang, Taiwan maupun Amerika 

yang mempunyai reputasi penelitian yang bagus. Salah satu universitas terbaik di Taiwan 

yang mempunyai kerjasama dengan Universitas Brawijaya adalah Chung Yuan Christian 

University (CYCU) (MoA terlampir). Hal ini adalah sebuah peluang yang dapat 

dimanfaatkan oleh Laboratorium Rekayasa Bioproses untuk dapat belajar langsung 

tentang merencanakan dan mengelola penelitian yang berstandar internasional, baik 

dengan cara mengadakan penelitian bersama (joint research) maupun pemagangan staf 

di laboratorium tertentu di universitas yang sudah memiliki kerjasama tersebut. Sebagi 

tindak lanjutnya, saat ini laboratorium Rekayasa Bioproses telah menjalin kerjasama 

dengan laboratorium Bioenergi di Department of Chemical Engineering Chung Yuan 

Christian University (CYCU) Taiwan dalam bentuk joint research di bidang bioresource 

dan bioenergy. Hal ini menjadi kekuatan yang dimiliki oleh laboratorium Rekayasa 

Bioproses. Akan tetapi kendala utama yang masih dihadapi oleh laboratorium Rekayasa 

Bioproses adalah dengan terbatasnya fasilitas peralatan yang dimiliki, mengingat 

laboratorium Rekayasa Bioproses baru secara resmi dibuka pada tahun 2017. 

Keterbatasan fasilitas alat akan sangat menghambat proses kerjasama dengan 

laboratorium bioenergi CYCU Taiwan baik dalam bentuk joint research, maupun untuk 

pertukaran civitas akademik. Hal ini menjadi kelemahan yang harus segera diperbaiki.  

Sesuai dengan Rencana Strategis (RENSTRA) Fakultas Teknologi Pertanian 2013-

2022, bahwa sampai tahun 2022 FTP mempunyai rencana untuk melakukan perbaikan 

fasilitas di FTP, salah satunya melalui modernisasi peralatan laboratorium. 

Pengembangan peralatan laboratorium tersebut juga sejalan dengan rencana program 

untuk peningkatan kualitas Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat. Fakultas 
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Teknologi Pertanian memiliki rencana strategis untuk mengembangkan laboratorium-

laboratorium di lingkungan FTP sebagai pusat-pusat penelitian bertaraf Internasional 

berbasis kearifan lokal. Akreditasi internasional yang sudah dimiliki oleh 3 program studi 

di setiap jurusan yang terdapat di Fakultas Teknologi Pertanian, menuntut fakultas untuk 

membuat program dalam mengakselerasi peningkatan kualitas pembelajaran yang 

mengacu pada standar internasional. Program ini seiring dengan upaya peningkatan 

kualitas lulusan Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Brawijaya (FTP UB) dalam 

rangka menuju World Class Enterpreunerial University.   

 

II. LINGKUP BAHASAN 

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

Rekayasa Bioproses Jurusan Keteknikan Pertanian Fakultas Teknologi Pertanian  

melaksanakan tinjauan manajemen dengan ruang lingkup seperti yang dipersyaratkan, 

yaitu: 

1. Hasil audit internal meliputi hasil audit Pelayanan Prima tahun 2017 

2. Umpan balik pelanggan berupa kuisioner umpan balik penggunaan saran dan 

prasarana di Lingkungan Laboratorium Rekayasa Bioproses Jurusan Keteknikan 

Pertanian. 

3. Kinerja proses bisnis, meliputi capaian sasaran mutu dan capaian program kerja. 

4. Tindakan pencegahan dan tindakan koreksi (hambatan program masing-masing 

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

lagi). 

5. Tindak lanjut tinjauan manajemen sebelumnya (catatan yang perlu mendapat 

perhatian pada tinjauan manajemen sebelumnya). 

6. Perubahan yang mempengaruhi SMM (baik internal maupun dari eksternal). 

7. Saran dan masukan untuk perbaikan SMM unit kerja. 

 

III. PELAKSANAAN 

Pelaksanaan rapat tinjauan manajemen dilakukan untuk membahas hasil audit 

internal unit, yaitu Audit Pelayanan Prima di FTP terhadap Laboratorium Rekayasa 

Bioproses. Pelaksanaan Tinjauan Manajemen di laksanakan pada tanggal 20 Oktober 
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2017 yang berlokasi di ruang Sidang Jurusan Keteknikan Pertanian Fakultas Teknologi 

Pertanian Universitas Brawijaya. Kegiatan tersebut dihadiri oleh Plt. Ketua Jurusan, 

Ketua Unit Jaminan Mutu, Ketua Laboratorium di lingkungan Jurusan Keteknikan 

Pertanian dan Ketua program Studi di lingkungan keteknikan Pertanian. Ketua Program 

Studi yang hadir diantarannya KPS S1 PS Keteknikan Pertanian, KPS S2 Keteknikan 

Pertanian, KPS S1 Teknik Lingkungan dan KPS S1 Teknologi Bioproses. Sedangkan untuk 

Ketua Laboratorium diantaranya Ketua Laboratorium Teknik Pengolahan dan Prosessing 

Hasil Pertanian, Ketua Laboratorium Teknik Sumber Daya Alam dan Lingkungan, Ketua 

Laboratorium Daya Dan Mesin Pertanian, Ketua Laboratorium Mekatronika Alat dan 

Mesin Agroindustri, Ketua Laboratorium Pengolahan Limbah, Ketua Laboratorium 

Rakayasa Bioproses. Selanjutnya dilakukan rapat khusus anggota Laboratorium yang 

dihadiri oleh Ketua dan seluruh anggota Laboratorium Rekayasa Bioproses. 

 

Gambar 3.1 Rapat Tinjauan Manajemen Tanggal 20 Oktober 2017 

 

IV. HASIL 

Hasil evaluasi manajemen laboratorium Rekayasa Bioproses Jurusan keteknikan 

Pertanian Fakultas Teknologi Pertanian Tahun 2017 berikut ini disajikan sesuai urutan 

lingkup bahasan tinjauan manajemen (lihat Bab II). 
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1. Hasil Audit Internal 

Audit internal Mutu yang dilaksanakan d FTP ada dua yaitu Audit Internal 

Mutu (AIM) dan Audit Pelayanan Prima (PP). Laboratorium Rekayasa Bioproses 

(Rekabio) berdiri sejak januari 2017, sehingga Lab Rekabio belum diaudit AIM 

pada tahun 2016 dan akan diaudit pada tahun 2017. Sementara audit PP telah 

dilaksanakan di Laboratorium Rekayasa Bioproses, Jurusan Keteknikan Pertanian 

pada tanggal 30 Agustus 2017. Bertindak sebagai auditor adalah auditor internal 

yang ditunjuk oleh GJM FTP, yaitu Dr. Siti Narsito Wulan dan Rosalina Ariesta L, 

M.Si. Berdasarkan hasil audit PP, ada beberapa temuan yang perlu ditindak 

lanjuti seperti ditampilkan pada Tabel 1, di mana nilai hasil audit PP sebesar 262 

(dari total 1000).  

Tabel 1. Temuan Audit PP tahun 2017 

No  Butir audit Uraian temuan 

1 1.2) Penetapan motto 
pelayanan yang mampu 
memotivasi pegawai untuk 
memberikan pelayanan terbaik 

Sudah ada motto sendiri, namun 
belum memiliki laboran sehingga tidak 
dapat dikatakan memotivasi 
pelaksana. 

2 (1.3) Motto pelayanan 
diumumkan secara luas kepada 
pengguna layanan 

Motto pelayanan diumumkan melalui 
website, namun belum dipampangkan 
pada unit kerja. 

3 (2.1)  Penyusunan, Penetapan, 
dan Penerapan Standar 
Pelayanan yang mengacu 
Undang-undang Nomor 25 
Tahun 2009 tentang Pelayanan 
Publik 

Standar pelayanan sudah ada 
perencanaan. Yang ada SOP 
penggunaan alat dan SOP peminjaman 
ruang. Dalam perencanaan terdekat 
akan dibuat SOP penanganan keluhan. 
IK yang sudah ada adalah IK 
evaporator vakum, IK autoclaf dan ph-
meter. 

4 (2.2)  Maklumat Pelayanan yang 
dipublikasikan 

Maklumat pelayanan sudah ada 
sendiri, dipublikasi di website, namun 
belum diimplementasikan karena 
belum ada pengguna. 

5 (3.1) Menerapkan Sistem 
Manajemen Mutu      
(SMM),namun   tidak  memiliki 
sertifikat ISO 9001:2008 

SMM belum mencakup semua jenis 
pelayanan karena laboratorium masih 
baru dan perlu pengembangan 

6 (3.2) Penetapan Standar 
Operasional Prosedur (SOP) 

SMM belum mencakup semua jenis 
pelayanan karena laboratorium masih 
baru dan perlu pengembangan 

7 (3.3)  Penetapan uraian tugas 
yang jelas 

Belum ada uraian tugas karena belum 
terdapat SDM kecuali Ketua 
Laboratorium 

8 (4.2) Sikap dan perilaku 
pegawai dalam memberikan 
pelayanan kepada pengguna 
layanan 

Belum melaksanakan survei IKM akibat 
belum ada tenaga laboran dan 
pengguna layanan 
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No  Butir audit Uraian temuan 

9 (4.3)  Tingkatkedisiplinan 
pegawai dalam memberikan 
pelayanan kepada pengguna 
layanan 

Belum melaksanakan survei IKM akibat 
belum ada tenaga laboran dan 
pengguna layanan 

10 (4.4)  Tingkatkepekaan/ respon 
pegawai dalam memberikan 
pelayanan kepada pengguna 
layanan 

Belum melaksanakan survei IKM akibat 
belum ada tenaga laboran dan 
pengguna layanan 

11 (4.5)  Tingkat keterampilan 
pegawai dalam memberikan 
pelayanan kepada pengguna 
layanan 

Belum melaksanakan survei IKM akibat 
belum ada tenaga laboran dan 
pengguna layanan 

12 (4.6)  Penetapan kebijakan 
pengembangan pegawai dalam 
rangka peningkatan 
keterampilan/ profesionalisme 
pegawai dengan tujuan 
meningkatkan kualitas 
pelayanan kepada pengguna 
pelayanan 

Belum ada pengembangan pegawai, 
karena lab masih baru, belum ada 
laboran dan pengguna. 

13 (4.7) Kesesuaian Kompetensi 
SDM 

Belum ada pegawai (tenaga laboran) 

14 (5.1)  Sarana dan prasarana 
yang dipergunakan untuk 
proses pelayanan   telah 
didayagunakan secara optimal 

Belum ada sarana prasarana yang 
memadai (belum ada alat, yang ada 
hanya ruangan) 

15 (5.3)  Sarana pengaduan (Kotak 
pengaduan, loket pengaduan, 
telepon tol, email dan lainnya) 

Belum ada sarana pengaduan 

16 (6.1)Sistem/prosedur 
pengelolaan pengaduan 
pengguna layanan 

Belum ada sistem pengaduan 

17 (6.3)Persentase jumlah 
pengaduan yang dapat 
diselesaikan 

Belum ada pengaduan karena belum 
ada pengguna 

18 (6.4)Pengelolaan pengaduan 
yang mengacu Peraturan 
Menteri PAN-RB Nomor 13 
Tahun 2009 dalam rangka 
peningkatan kualitas pelayanan 

Belum ada sistem pengelolaan 
pengaduan 

19 (7.1)Pelaksanaan survei IKM 
dalam periode penilaian 

Belum dilakukan survey IKM 

20 (7.2)Survei IKM yang dilakukan 
yang mengacu Kepmenpan 25 
Tahun 2004 dalam periode 
penilaian. 

Belum dilakukan survey IKM 

21 (7.3)    Rata –rata skor IKM yang 
diperoleh 

Belum dilakukan survey IKM 
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No  Butir audit Uraian temuan 

22 (7.4)    Tindak lanjut dari hasil 
survei IKM 

Tidak ada tindak lanjut karena belum 
terdapat  pengaduan dan belum ada 
pengguna 

23 (8.1).Sistem informasi 
pelayanan secara elektronik 

Sistem informasi dalam bentuk 
informasi di website, namun belum 
lengkap (yang ada visi, misi, moto, 
maklumat pelayanan, roadmap 
penelitian) 

24 (8.2).Penyampaian informasi 
pelayanan publik kepada 
pengguna layanan 

Informasi yang disampaikan sudah ada 
khususnya pada website namun belum 
optimal 

25 (8.3).Tingkat keterbukaan 
informasi pelayanan kepada 
pengguna layanan 

Informasi yang disampaikan terbuka, 
namun ada beberapa yang belum 
diinformasikan seperti jenis sarana dan 
prasarana yang ada, SOP 

26 (9.2)    Tingkat Pencapaian 
target kinerja 

Pencapaian target kinerja 10-20 
persen 

 

2. Hasil Audit Eksternal 

Laboratorium Rekayasa Bioproses adalah salah satu lab baru di FTP, yaitu sejak 

januari 2017. Oleh karena itu belum dilaksanakan audit eksternal.  

 

3. Umpan Balik Pelanggan 

Laborarorium Rekabio masih baru, di mana laboratorium didirikan untuk 

menyelesaikan permasalahan secara umum di Jurusan TEP dalam hal fasilitas 

laboratorium. Laboratorium Reakabio dibentuk untuk pelaksanaan praktikum MK di PS 

Teknologi Bioproses (TBP) yang selama ini dilaksanakan di Lab. TPPHP. Dengan 

banyaknya mahasiswa di Jurusan TEP, maka perlu dibentuk laboratorium baru. Oleh 

karena itu belum dilakukan survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM), sehingga belum 

ada nilai IKM dan keluhan pelanggan. Sejauh ini, kegiatan yang dilakukan di 

Laboratorium Rekabio adalah Praktikum Automatisasi 1 dan kegiatan penelitian dosen. 

Laboratorium Rekabio masih belum mempunyai laboran, maupun peralatan yang 

mumpuni untuk menunjang seluruh kegiatan praktikum PS TBP, sehingga sebagian 

praktikum masih dilaksanakan di Laboratorium TPPHP.  
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4. Kinerja dan Evaluasi Proses 

Secara umum, kinerja proses unit kerja dapat diukur dari capaian program kerja 

dan capaian sasaran mutu atau indikator kinerjanya. Laboratorium Rekabio telah 

menyusun indikator kinerja unit seperti ditampilkan pada Tabel 2. Selain itu, 

Laboratorium Rekabio juga mempunyai indikator capaian untuk pengembangan 

laboratorium dalam memenuhi Tridharma PT (pendidikan, penelitian, pengabdian 

kepada masyarakat) yang disusun untuk jangka pendek (2017-2020), seperti 

ditampilkan pada Tabel 3, 4 dan 5. 

Tabel 2. Indikator Kinerja Laboratorium Rekabio 

No Uraian 

Basel
ine 

Target 
Capaian 
(hingga 

Okt 2017) 

Skor 
capaian  

 1 

Tingkat kepuasaan 
pelanggan (contoh: survei 
IKM) 

0 2 1 
50% 

 2 

Rekapitulasi pelaksanaan 
praktikum  0 2 1 

50% 

 3 

Jumlah kegiatan 
pengembangan kompetensi 
laboran 

0 1 0 
0% 

 4 

Ada struktur organisasi dan 
mandat/tupoksi organisasi 
(termasuk tiap personil di 
dalamnya) 

0 Ada Ada 
100% 

 5 

Jumlah manual prosedur 
(MP) sesuai dengan proses 
bisnis organisasi/unit kerja 0 1 1 

100% 

 6 
Frekuensi rapat rutin lab  

0 4 1 
25% 

 7 

Pelaksanaan evaluasi 
kinerja laboran (metode 
dan hasilnya) 

0 
Ada 

laboran 
dulu 

0 
0% 

  

Ketersediaan daftar Sarana-
Prasarana (Aset), termasuk 
metode pemeliharaan. 0 

Ada 
ruangan 
di Ged. 

C, D atau 
F 

Ada 
100% 

 8 

Ketersediaan data frekuensi 
pemakaian sarana-
Prasarana (Aset), termasuk 
metode pemeliharaan. 

0 Tidak Ada 
100% 
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No Uraian 

Basel
ine 

Target 
Capaian 
(hingga 

Okt 2017) 

Skor 
capaian  

 9 

Ketersediaan rekapitulasi 
data tentang aktivitas 
penggunaan laboratorium 0 1 1 

100% 

 10 

Ketersediaan rekapitulasi 
data penggunaan alat 0 1 1 

100% 

 11 

Ketersediaan rekapitulasi 
data mahasiswa lembur  0 1 0 

0% 

 12 

Ketersediaan rekapitulasi 
data penelitian dosen  0 1 1 

100% 

 13 

Ketersediaan rekapitulasi 
data penelitian mahasiswa 0 1 0 

0% 

 14 

Ketersediaan IK 
Penggunaan Alat Lab 0 20 0 

0% 

 15 

Jumlah penambahan alat 
laboratorium 0 1 1 

100% 

 16 
Jumlah modul praktikum 

0 20 3 
15% 

 17 
ketersediaan peralatan K3 

0 Ada belum ada 
0% 

 18 

monitoring evaluasi kelaikan 
pakai alat 

0 Ada belum ada 
0% 

 19 

ketersediaan mekanisme 
penanganan complaint 0 Tidak Tidak 

100% 

 20 

Jumlah pendapatan 
laboratorium (bila ada 
pelayanan berbiaya) 

0 0 0 
  

Rerata capaian 
52% 

 
 
Tabel 3. Indikator Capaian Pengembangan Lab. Rekayasa Bioproses Bidang Pendidikan 

No. Deskripsi 2017 2018 2019 2020 

Indikator Wajib 

1 Jumlah matakuliah yang dilayani 2 4 6 7 

2 Jumlah materi praktikum per matakuliah 4 5 6 6 

3 Jumlah kelompok layanan per shift 2 3 4 4 

4 Jumlah mahasiswa per kelompok 10 6 5 5 

5 IKM layanan praktikum 3,07 3,3 3,5 3,7 

Indikator tambahan 

1 Jumlah shift per hari 3 3 3 3 

2 Lama pengerjaan tugas akhir di lab. (bulan) 4 3,8 3,5 3 
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Tabel 4. Indikator Capaian Lab. Rekayasa Bioproses Bidang Penelitian 

No. Deskripsi 2017 2018 2019 2020 

Indikator Wajib 

1 Jumlah kegiatan penelitian dosen (per tahun) 5 7 9 10 

2 Jumlah kegiatan penelitian mahasiswa (per 
tahun) 

20 25 35 40 

3 Jumlah karya skripsi yang dikerjakan 
menggunakan lab (per tahun) 

20 25 35 40 

4 Jumlah karya thesis dan disertasi yang 
dikerjakan menggunakan lab (per tahun) 

3 6 8 10 

5 Jumlah publikasi jurnal yang dihasilkan 
menggunakan fasilitas laboratorium (per 
tahun) 

3 6 8 10 

6 Jumlah publikasi makalah seminar yang 
dihasilkan menggunakan fasilitas laboratorium 
(per tahun) 

5 10 13 16 

Indikator tambahan 

1 Jumlah publikasi terindeks Scopus/Thomson 
Reuters yang dihasilkan menggunakan 
fasilitas laboratorium (per tahun) 

3 6 8 10 

2 Jumlah pendaftaran HKI yang dihasilkan 
menggunakan fasilitas laboratorium 
(akumulasi) 

1 2 3 4 

3 Jumlah produk komersial yang dihasilkan dari 
hasil penelitian menggunakan fasilitas 
laboratorium (akumulasi) 

0 1 2 3 

4 Jumlah kerjasama internasional dalam 
rangkap penelitian dalam bidang yang 
ditangani oleh laboratorium (akumulasi) 

1 2 3 4 

 
 
Tabel 5. Indikator Capaian Lab. Rekayasa Bioproses Bidang Pengabdian Masyarakat 

No. Deskripsi 2017 2018 2019 2020 

1 Jumlah jenis layanan analisa (akumulasi) 0 1 2 3 

2 Jumlah kegiatan pengabdian pada masyarakat 
yang dihasilkan menggunakan fasilitas 
laboratorium (per tahun) 

2 3 3 4 

3 Jumlah produk hasil penelitian yang bisa 
dikembangkan menjadi produk yang bernilai 
jual dan dikembangkan oleh masyarakat 
(akumulasi) 

0 1 2 3 

4 Jumlah mitra/UKM binaan yang dihasilkan 
menggunakan fasilitas laboratorium (per 
tahun) 

2 3 3 4 

 

Berdasarkan hasil capaian indikator kinerja (Tabel 2), kinerja unit yang belum 

tercapai yaitu: 
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1. Jumlah kegiatan pengembangan kompetensi laboran dan pelaksanaan evaluasi 

kinerja laboran. Hal ini karena laboratorium belum mempunyai laboran. Oleh karena 

itu perlu mengajukan laboran dan dibuatkan rencana  kegiatan pengembangan 

kompetensi laboran setiap tahunnya sesuai bidang laboratorium. 

2. Ketersediaan rekapitulasi data mahasiswa lembur, ketersediaan rekapitulasi data 

penelitian mahasiswa, dan monitoring evaluasi kelaikan pakai alat. Hal ini karena 

laboratorium masih baru dan belum memiliki alat yang lengkap, serta belum 

mempunyai laboran sehingga belum ada rekapitulasi data lembur, penelitian 

mahasiswa dan monev kelaikan alat. 

3. Ketersediaan IK Penggunaan Alat Lab dan peralatan K3. IK alat sudah ada 2 yaitu IK 

evaporator vakum dan IK pH meter.  

4. Survey IKM. Hal ini karena pelanggannya masih sedikit dan belum ada petugas 

administrasi yang mengurusi.  

Sementara, kinerja yang belum maksimal yaitu:  

1. Rekapitulasi pelaksanaan praktikum dan jumlah modul praktikum, karene belum 

seluruh praktikum mahasiswa PS TBP dialihkan ke Laboratorium Rekabio. 

2. Frekuensi rapat rutin lab. Rapat dilaksanakan sesuai kebutuhan.  

4. Tindakan Koreksi dan Tindakan Pencegahan 
Secara umum, masukan untuk tindakan koreksi di Laboratorium Rekabio diperoleh 

dari temuan audit PP dan capaian indikator kinerja, seperti ditampilkan dalam Tabel 6.  

Tabel 6. Tindakan koreksi dan pencegahan 

No  Masukan/Temuan Tindakan 
koreksi 

Status 
(open/close) 

Tindakan 
pencegahan 

Temuan Audit Pelayanan Prima 2017 

1 Sudah ada motto 
sendiri, namun belum 
memiliki laboran 
sehingga tidak dapat 
dikatakan memotivasi 
pelaksana. 

Mengajukan 
rekruitmen 
laboran ke 
FTP dengan 
kompetensi 
sesuai 
kebutuhan lab 

open Setelah 
memiliki 
laboran, motto 
akan 
disosialisasikan 
dan harus 
dapat 
memotivasi 
pelaksana 
dalam 
memberikan 
layanan 

2 Motto pelayanan 
diumumkan melalui 
website, namun belum 

Motto 
dipampang di 
unit kerja 

closed - 
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No  Masukan/Temuan Tindakan 
koreksi 

Status 
(open/close) 

Tindakan 
pencegahan 

dipampangkan pada 
unit kerja. 

3 Standar pelayanan 
sudah ada 
perencanaan. Yang ada 
SOP penggunaan alat 
dan SOP peminjaman 
ruang. Dalam 
perencanaan terdekat 
akan dibuat SOP 
penanganan keluhan. 
IK yang sudah ada 
adalah IK evaporator 
vakum, IK autoclaf dan 
ph-meter. 

Sudah dibuat 
SOP sesuai 
dengan proses 
bisnis yang 
telah 
terlaksana di 
lab 

closed Setiap ada 
layanan, 
dibuat SOP. 
Setiap ada alat 
baru, 
dibuatkan IK 
penggunaan 
alat 

4 Maklumat pelayanan 
sudah ada sendiri, 
dipublikasi di website, 
namun belum 
diimplementasikan 
karena belum ada 
pengguna. 

Mengajukan 
rekruitmen 
laboran ke 
FTP dengan 
kompetensi 
sesuai 
kebutuhan lab 

open Maklumat akan 
dipublikasikan 
di unit dan lab 

5 SMM belum mencakup 
semua jenis pelayanan 
karena laboratorium 
masih baru dan perlu 
pengembangan 

Jenis 
pelayanan 
masih 
terbatas. SMM 
yang sudah 
ada masih 
dalam tahap 
perencanaan 
(menyediakan 
SOP) 

Open Setelah sarana 
prasarana 
mencukupi, 
akan dilakukan 
list jenis 
layanan dan 
SMM akan 
dijalankan 
mulai dari 
perencanaan 
hingga 
evaluasi 

6 SMM belum mencakup 
semua jenis pelayanan 
karena laboratorium 
masih baru dan perlu 
pengembangan 

Jenis 
pelayanan 
masih 
terbatas. SMM 
yang sudah 
ada masih 
dalam tahap 
perencanaan 
(menyediakan 
SOP) 

open Setelah sarana 
prasarana 
mencukupi, 
akan dilakukan 
list jenis 
layanan dan 
SMM akan 
dijalankan 
mulai dari 
perencanaan 
hingga 
evaluasi 

7 Belum ada uraian tugas 
karena belum terdapat 
SDM kecuali Ketua 
Laboratorium 

Mengajukan 
rekruitmen 
laboran ke 
FTP dengan 

open Setelah 
memiliki 
laboran, motto 
akan 



Laporan Tinjauan Manajemen Laboraium Rekayasa Bioproses Tahun 2017 

 

14 Jurusan Keteknikan Pertanian Fakultas Teknologi Pertanian  Universitas Brawijaya 

 

No  Masukan/Temuan Tindakan 
koreksi 

Status 
(open/close) 

Tindakan 
pencegahan 

kompetensi 
sesuai 
kebutuhan lab 

disosialisasikan 
dan harus 
dapat 
memotivasi 
pelaksana 
dalam 
memberikan 
layanan 

8 Belum melaksanakan 
survei IKM akibat 
belum ada tenaga 
laboran dan pengguna 
layanan 

Dibuatkan 
survey IKM 
melalui google 
form jika 
sudah ada 
laboran/admin 
sehingga 
pengguna 
lebih mudah 
mengakses 

open  Melaksanakan 
survey IKM 

9 Belum melaksanakan 
survei IKM akibat 
belum ada tenaga 
laboran dan pengguna 
layanan 

Dibuatkan 
survey IKM 
melalui google 
form jika 
sudah ada 
laboran/admin 
sehingga 
pengguna 
lebih mudah 
mengakses 

open  Melaksanakan 
survey IKM 

10 Belum melaksanakan 
survei IKM akibat 
belum ada tenaga 
laboran dan pengguna 
layanan 

Dibuatkan 
survey IKM 
melalui google 
form jika 
sudah ada 
laboran/admin 
sehingga 
pengguna 
lebih mudah 
mengakses 

open  Melaksanakan 
survey IKM 

11 Belum melaksanakan 
survei IKM akibat 
belum ada tenaga 
laboran dan pengguna 
layanan 

Dibuatkan 
survey IKM 
melalui google 
form jika 
sudah ada 
laboran/admin 
sehingga 
pengguna 
lebih mudah 
mengakses 

open  Melaksanakan 
survey IKM 

12 Belum ada 
pengembangan 

Mengajukan 
rekruitmen 

open Mengajukan 
rekruitmen 
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No  Masukan/Temuan Tindakan 
koreksi 

Status 
(open/close) 

Tindakan 
pencegahan 

pegawai, karena lab 
masih baru, belum ada 
laboran dan pengguna. 

laboran ke 
FTP dengan 
kompetensi 
sesuai 
kebutuhan lab 

laboran ke FTP 
dengan 
kompetensi 
sesuai 
kebutuhan lab 

13 Belum ada pegawai 
(tenaga laboran) 

Mengajukan 
rekruitmen 
laboran ke 
FTP dengan 
kompetensi 
sesuai 
kebutuhan lab 

open Mengajukan 
rekruitmen 
laboran ke FTP 
dengan 
kompetensi 
sesuai 
kebutuhan lab 

14 Belum ada sarana 
prasarana yang 
memadai (belum ada 
alat, yang ada hanya 
ruangan) 

Sudah ada 
beberapa 
peralatan 
seperti 
evaporator 
vakum, pH 
meter, 
microwave, 
oven. Selain 
itu telah 
dibelikan meja  

open Melakukan 
pengajuan 
sapras ke 
fakultas  

15 Belum ada sarana 
pengaduan 

Ikut e-
complaint, 
dan akan 
membuat 
sarana 
pengaduan 
sendiri 

open Mengajukan 
laboran yg 
juga akan 
bertugas 
sebagai 
petugas 
pengaduan 

16 Belum ada sistem 
pengaduan 

Ikut e-
complaint 

open Mengajukan 
laboran yg 
juga akan 
bertugas 
sebagai 
petugas 
pengaduan 

17 Belum ada pengaduan 
karena belum ada 
pengguna 

- - - 

18 Belum ada sistem 
pengelolaan 
pengaduan 

Ikut e-
complaint 

open Mengajukan 
laboran yg 
juga akan 
bertugas 
sebagai 
petugas 
pengaduan 
sehingga 
pengaduan 
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No  Masukan/Temuan Tindakan 
koreksi 

Status 
(open/close) 

Tindakan 
pencegahan 

bisa dikelola 
sendiri 

19 Belum dilakukan survey 
IKM 

Dibuatkan 
survey IKM 
melalui google 
form jika 
sudah ada 
laboran/admin 
sehingga 
pengguna 
lebih mudah 
mengakses 

open  Melaksanakan 
survey IKM 

20 Belum dilakukan survey 
IKM 

Dibuatkan 
survey IKM 
melalui google 
form jika 
sudah ada 
laboran/admin 
sehingga 
pengguna 
lebih mudah 
mengakses 

open  Melaksanakan 
survey IKM 

21 Belum dilakukan survey 
IKM 

Dibuatkan 
survey IKM 
melalui google 
form jika 
sudah ada 
laboran/admin 
sehingga 
pengguna 
lebih mudah 
mengakses 

open  Melaksanakan 
survey IKM 

22 Tidak ada tindak lanjut 
karena belum terdapat  
pengaduan dan belum 
ada pengguna 

- - - 

23 Sistem informasi dalam 
bentuk informasi di 
website, namun belum 
lengkap (yang ada visi, 
misi, moto, maklumat 
pelayanan, roadmap 
penelitian) 

Laboratorium 
masih baru 
sehingga 
informasi 
terkait 
praktikum dll 
masih belum 
lengkap. Akan 
dilengkapi 
setelah proses 
bisnis berjalan 

open Update 
informasi 
terkait lab 

24 Informasi yang 
disampaikan sudah ada 
khususnya pada 

Laboratorium 
masih baru 
sehingga 

open Update 
informasi 
terkait lab 
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No  Masukan/Temuan Tindakan 
koreksi 

Status 
(open/close) 

Tindakan 
pencegahan 

website namun belum 
optimal 

informasi 
terkait 
praktikum dll 
masih belum 
lengkap. Akan 
dilengkapi 
setelah proses 
bisnis berjalan 

25 Informasi yang 
disampaikan terbuka, 
namun ada beberapa 
yang belum 
diinformasikan seperti 
jenis sarana dan 
prasarana yang ada, 
SOP 

Laboratorium 
masih baru 
sehingga 
informasi 
terkait 
praktikum dll 
masih belum 
lengkap. Akan 
dilengkapi 
setelah proses 
bisnis berjalan 

open Update 
informasi 
terkait lab 

26 Pencapaian target 
kinerja 10-20 persen 

Mengajukan 
laboran yang 
kompete 
dengan 
bioproses. 
Meningkatkan 
target setelah 
sarana 
prasarana, 
pegawai siap.  

open Target akan 
ditingkatkan 
lagi setelah 
sarana 
prasarana, 
pegawai siap. 

Hasil Pengukuran Capaian Indikator Kinerja 

1 Rekapitulasi praktikum 
belum maksimal 

Praktikum PS 
TBP belum 
seluruhnya 
dipindahkan 
ke lab rekabio 
karena 
keterbatasan 
fasilitas 
sehingga 
rekapitulasi 
belum dapat 
dilakukan 

open Mengajukan 
perekrutan 
laboran 

2 Pengembangan 
kompetensi laboran 
belum ada 

Mengajukan 
rekruitmen 
laboran ke 
FTP dengan 
kompetensi 
sesuai 
kebutuhan lab 

open Mengajukan 
rekruitmen 
laboran ke FTP 
dengan 
kompetensi 
sesuai 
kebutuhan lab 
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No  Masukan/Temuan Tindakan 
koreksi 

Status 
(open/close) 

Tindakan 
pencegahan 

3 Frekuensi rapat rutin 
belum maksimal 

Rapat lab 
dilaksanakan 
secara 
incidental, 
sesuai dengan 
kebutuhan 

open Melakukan 
rapat lab 
setiap bulan 

4 Rekapitulasi 
mahasiswa lembur, 
penggunaan alat, data 
penelitian mahasiswa, 
belum ada 

Praktikum PS 
TBP belum 
seluruhnya 
dipindahkan 
ke lab rekabio 
karena 
keterbatasan 
fasilitas 
sehingga 
rekapitulasi 
belum dapat 
dilakukan 

open Mengajukan 
perekrutan 
laboran 

5 IK lab belum ada Sudah ada IK 
alat 
evaporator 
vakum dan 
pHmeter 

Closed Melengkapi IK 
sesuai  dengan 
alat yang ada 

6 Modul praktikum belum 
lengkap 

Praktikum PS 
TBP belum 
seluruhnya 
dipindahkan 
ke lab rekabio 
karena 
keterbatasan 
fasilitas 
sehingga 
rekapitulasi 
belum dapat 
dilakukan 

open Mengajukan 
perekrutan 
laboran 

7 Peralatan K3 belum ada Mengajukan 
ke FTP 

open Mengajukan ke 
FTP 

8 Monev kelaikan alat 
belum ada 

Akan 
dilakukan 
setelah 
peralatan 
cukup lengkap 

open Akan dilakukan 
setelah 
peralatan 
cukup lengkap 

 

Berdasarkan hasil temuan Audit PP dan monev capaian indikator kinerja Lab. 

Rekabio, secara garis besar permasalahan yang ada adalah : 

1. Fasilitas sarana prasarana yang masih belum lengkap. Oleh karena itu pada tahun 

2016 Lab. Rekabio mengajukan pendanaan melalui kompetisi PK-PMRL UB dengan 
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harapan apabila lab mendapatkan hibah pengembangan lab, lab akan membeli 

beberapa peralatan  analisis untuk penunjang praktikum dan penelitian seperti 

fermentor, rotary vakum evaporator, dan lain-lain.  

2. Belum tersedianya laboran sehingga belum terlaksananya IKM, pengaduan, 

rekapitulasi alat dan kegiatan lab. Oleh karena itu, lab akan mengajukan 

permohonan SDM untuk laboran dengan kriteria yang memenuhi kompetensi yang 

dibutuhkan oleh Lab. Rekabio.  

3. SMM belum dijalankan sepenuhnya untuk semua jenis pelayanan. Hal ini dikarenakan 

belum ada tenaga laboran yang membantu dalam pelaksanaan kegiatan lab. Oleh 

karena itu lab akan mengajukan permohonan SDM untuk laboran. Setelah itu akan 

dipetakan proses bisnis lab dan direkam setiap kegiatannya. Adanya pengajuan 

laboran yang dikhususkan pada laboran kimia. Untuk SOP dan IK sudah lengkap 

sesuai dengan proses bisnis yang dilakukan Laboratorium Rekayasa Bioproses. List 

Standard Operational Procedure (SOP) diataranya :  

1. SOP Pelaksanaan Praktikum 

2. SOP Pelaksanaan Penelitian  

3. SOP Penggunaan Alat Laboratorium 

4. SOP Penanganan Keluhan Pelanggan  

5. SOP Penggunaan laboratorium di luar jam kerja 

6. SOP Analisis Data  

Sedangkan Intruksi Kerja ada dua :  

1. IK penggunaan pH Meter  

2. IK Penggunaan Evaporator Vakum  

 

6. Tindak Lanjut Tinjauan Manajemen Sebelumnya 

Lab. Rekabio merupakan laboratorium baru, sehingga sebelumnya belum pernah 

dilaksanakan rapat Tinjauan Manajemen.  

 

7. Perubahan yang Mempengaruhi SMM 
Beberapa perubahan yang mempengaruhi pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu 

di Laboratorium Rekabio adalah adanya perubahan aturan dan format dokumen SPMI di 

lingkungan UB, menyebabkan berubahnya format dan dokumen SPMI di lingkungan FTP 

UB, yaitu mengenai format SOP dan koding dokumen. Perubahan SOTK juga 

mempengaruhi SMM karena pengelolaan lab akan berada di bawah fakultas. Namun 

demikian, SOTK tersebut untuk lab belum dijalankan, sehingga saat ini lab masih berada 

di bawah Jurusan. Akibatnya untuk proses pengadaan sarana prasarana dan fasilitas lab 

masih agak sulit.  
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8. Saran dan Masukan untuk Perbaikan SMM 
Untuk perbaikan SMM di Laboratorium Rekabio sebagai berikut:  

1. Perlunya perbaikan dan pemutakhiran isi website sebagai media penyampaian 

informasi yang akurat bagi masyarakat di dalam maupun di luar UB.  

2. Perlunya peninjauan kembali dan perbaikan dokumen mutu (SOP, Instruksi Kerja, 

dan Borang) sesuai proses bisnis dan perlu disesuaikan dengan perubahan SMM di 

lingkungan FTP UB.  

3. Perlu SDM dan kelengkapan sarpras dan fasilitas untuk menunjang kegiatan 

praktikum dan penelitian yang baik dan memenuhi SMM 
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V. PENUTUP 

Berdasarkan tinjauan manajemen yang dilakukan untuk periode Januari-

Desember 2017, dapat disimpulkan bahwa kinerja dan pelaksanaan SMM di FTP UB 

belum berlangsung dengan baik. Hal tersebut tercermin dari cukup banyaknya temuan 

dan masih berstatus open serta belum tercapainya target kinerja unit karena 

keterbatasan SDM dan fasilitas sehingga masih banyak aspek yang perlu diperbaiki. 

Menindaklanjuti hal tersebut Lab. Rekabio akan selalu melakukan evaluasi secara 

kontinyu setiap tahunnya.  

Lab Rekabio mengucapkan terima kasih pada semua pihak, khususnya pihak 

internal FTP UB, yang telah bekerja keras dalam melaksanakan program-program FTP 

UB untuk mencapai tujuan bersama. Masukan dari semua pihak sangat diharapkan untuk 

kemajuan Lab Rekabio kedepannya. 

 

 

 

 


