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I. PENDAHULUAN 

Laboratorium Teknik Tegangan TInggi Universitas Brawijaya (TTT-UB) merupakan 

laboratorium bagian dari Universitas Brawijaya dibawah koordinasi langsung oleh Rektor dengan 

tugas mendukung terjaminnya mutu dan validitas hasil pengujian oleh laboratorium di lingkungan 

Universitas Brawijaya. Kedudukan TTT-UB berdasar Pola Tata Kelola Universitas Brawijaya 2011 

dalam Struktur Organisasi Universitas Brawijaya adalah Unsur Penunjang Pelaksana Akademik. 

Dalam melaksanakan tugasnya TTT-UB dilengkapi dengan instrumen kalibrasi peralatan 

laboratorium yang mutakhir sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan IPTEK agar mampu 

menghasilkan hasil uji kalibrasi dan validitas peralatan laboratorium yang terakui baik nasional 

maupun internasional. Guna menunjang fungsi tersebut di atas, maka laboratorium memiliki 

personil laboratorium yang tersetifikasi dalam ruang lingkup kalibrasi peralatan laboratorium. 

Laboratorium Teknik Tegangan TInggi Universitas Brawijaya (TTT-UB) merupakan institusi 

pelaksana dibidang kalibrasi yang mendorong terwujudnya Universitas Brawijaya sebagai 

Universitas terkemuka dibidang pendidikan dan penelitian untuk menghasilkan sumber daya sarana 

dan prasarana penelitian yang berkualitas. Seluruh jajaran pimpinan dan staf TTT-UB telah 

berkomitmen untuk menerapkan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) secara konsisten dan 

meningkatkan efektifitas pelaksanaannya secara berkesinambungan. Seluruh jajaran pimpinan dan 

staf TTT-UB memberikan peluang adanya koreksi terhadap proses, sistem dan pelayanan yang 

tidak sesuai. Sehingga dengan adanya koreksi seluruh jajaran pimpinan dan staf TTT-UB akan 

memperbaiki kinerja dari TTT-UB dan juga akan terus berusaha untuk meningkatkan mutu layanan 

yang diberikan sebagai bentuk kontribusi terhadap kemajuan Universitas Brawijaya,bangsa dan 

masyarakat Indonesia. 

II. LINGKUP BAHASAN 

Mengacu sistem manajemen mutu (SMM) SNI ISO 9001:2008, maka TTT-UB melaksanakan 

tinjauan manajemen dengan ruang lingkup seperti yang dipersyaratkan, yaitu: 

1. Hasil audit, meliputi temuan-temuan dalam Audit Internal Mutu (AIM) Siklus 14 Tahun 2015. 

2. Umpan balik pelanggan, meliputi umpan balik terhadap kegiatan Lab. TTT dalam memberikan 

layanan.. 

3. Kinerja proses bisnis (capaian sasaran mutu masing-masing bidang) dan kesesuaian 

produk. 

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

dan tindak-lanjut untuk mencegah hambatan tersebut agar tidak terjadi lagi). 
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5. Perubahan yang mempengaruhi SMM (baik internal maupun dari eksternal) 

6. Saran dan masukan untuk perbaikan SMM di TTT 

III. PELAKSANAAN 

Tinjauan manajemen TTT-UB dilakukan dalam beberapa tahapan. Secara umum proses 

tinjauan manajemen TTT-UB adalah sebagai berikut: 

Persiapan tinjauan manajemen diawali dengan penyusunan konsep teknis pelaksanaan 

tinjauan manajemen, terdiri dari jadwal, data yang diperlukan untuk bahan tinjauan manajemen dan 

pembagian tugas. Selanjutnya, peserta rapat rutin TTT-UB memberikan koreksi dan persetujuan 

terhadap konsep pelaksanaan tinjauan manajemen. 

Pelaksanaan tinjauan manajemen dimulai dengan pengumpulan data terkait program TTT-UB 

oleh masing-masing bidang dengan mengacu kepada sasaran mutu TTT-UB, yaitu dimulai sejak 1 

Januari 2016 hingga tanggal 31 Januari 2016. Masing-masing bidang diberi waktu untuk membahas 

capaian sasaran mutu masing-masing. Hasil pembahasan tersebut disertai dengan uraian 

hambatan, koreksi dan pencegahan/terobosan baru yang dilakukan dalam pelaksanaan program-

programnya. Hasil pembahasan tersebut disampaikan kepada sekretaris TTT-UB, selaku MR, untuk 

dilakukan kompilasi dan analisis efektifitas dan efisiensi sistem. Kegiatan rapat evaluasi sistem 

manajemen dan perencanaan TTT-UB dilaksanakan dalam rapat harian TTT pada hari Kamis, 28 

Januari 2016 (Gambar 1). 

Dalam pelaporan tinjauan manajemen, hasil kompilasi dan analisis efektifitas dan efisiensi 

sistem di TTT-UB dirumuskan dalam suatu laporan tertulis. Konsep laporan tertulis tersebut 

didiskusikan kepada semua personil TTT-UB untuk diperiksa ulang. Selanjutnya, hasil diskusi 

merevisi laporan yang disampaikan kepada pimpinan UB untuk mendapatkan arahan dan kebijakan 

terkait organisasi TTT-UB. 
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Gambar 1. Rapat Harian untuk Tinjauan Manajemen  

IV. HASIL 

Hasil evaluasi TTT-UB tahun 2015 berikut ini disajikan sesuai urutan lingkup bahasan tinjauan 

manajemen (lihat Bab II). 

1. Audit Internal Mutu (AIM) 

Laboratorium Teknik Tegangan Tinggi (TTT) diaudit melalui mekanisme AIM UKPPA Siklus 

14 Tahun 2015. Auditor internal yang bertugas meng-audit Lab. TTT adalah Dr. Erryana Martati, S. 

TP, MP (Ketua) dan Ir. Heru Nurwarsito, M.Kom (Anggota). 

Sesuai lingkup AIM Laboratorium Siklus 14 Tahun 2015, Tim Auditor Internal melakukan 

evaluasi tindak lanjut atas temuan AIM Laboratorium sebelumnya dan melakukan evaluasi 

pemenuhan Standar Mutu UB, serta evaluasi pemenuhan Standar Website Lab. TTT. 

Pada AIM Laboratorium Siklus 13 Tahun 2014, TTT tidak mendapatkan temuan (KTS), 

namun memperoleh saran (OBS), yaitu perlu dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap kegiatan AIM 

di UKPA yang telah dilakukan. Hal ini ditindaklanjuti dengan mengembangkan Sistem Informasi AIM 

(SIAIM), dengan harapan agar status temuan dan tindaklanjutnya dapat dipantau secara kontinyu. 
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Namun demikian, pada saat visitasi AIM oleh Tim Auditor Internal, SIAIM tersebut belum siap 

dan masih dalam tahap pengembangan, serta baru digunakan pada saat AIM Laboratorium Siklus 

14 (bulan Oktober-Nopember 2015). Untuk itu, status saran (OBS) tersebut di atas masih open, 

pada saat dikunjungi. 

Untuk lingkup audit Standar Website Laboratorium TTT juga tidak mendapatkan temuan 

(KTS), hanya memperoleh saran (OBS), yaitu perlu melakukan updating konten website TTT, 

terutama pada sub-menu Program Kerja, Prestasi dan Tinjauan Manajemen. Saran-saran tersebut 

telah di ditindaklanjuti dengan melakukan updating konten web. 

Sedangkan untuk lingkup audit pemenuhan Standar Mutu UB, TTT bertanggungjawab 

terhadap pemenuhan 6 butir standar mutu berikut: 

Tabel 1. Daftar Standar Mutu untuk Lingkup Tugas TTT 

No. Pasal KODE Uraian Butir Mutu 

 A   Tujuan, Sifat, dan Ruang Lingkup Standar Mutu 

1 Pasal 3 
SM-UKPPA-

A01 

Pengembangan dan penyelenggaraan sistem 
penjaminan mutu internal di Unit Kerja Pelaksana 
Akademik (UKPA) ataupun di Unit Kerja Penunjang 
Pelaksana Akademik (UKPPA); 

2 Pasal 3 
SM-UKPPA-

A03 

Pemenuhan semua layanan, baik yang dilaksanakan di 
Unit Kerja Pelaksana Akademik (UKPA) ataupun di Unit 
Kerja Penunjang Pelaksana Akademik (UKPPA). 

 H   Standar Pengelolaan Pendidikan 

3 Pasal 59 
SM-UKPPA-

H10 

Universitas Brawijaya membuat dan memiliki pedoman 
yang mengatur berbagai aspek pengelolaan secara 
tertulis yang mudah dibaca oleh pihak yang 
berkepentingan 

4 Pasal 65 
SM-UKPPA-

H16 

Setiap unit kerja harus memiliki bukti-bukti program 
yang terintegrasi dan sejalan dengan rencana strategi 
universitas/fakultas/program dan ada bukti 
pelaksanaan, monitoring dan evaluasi serta tindaklanjut 
dalam bentuk laporan.  
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5 Pasal 66 
SM-UKPPA-

H17 

Terdapat bukti yang menunjukkan adanya dokumen 
tentang: (1) Manual Prosedur (MP) mengenai 
perencanaan, pengembangan serta implementasi 
kebijakan-kebijakan universitas/fakultas/program; (2) 
sistem monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan 
setiap kebijakan universitas/fakultas/program; (3) 
laporan bulanan/ semesteran mengenai hasil 
monitoring dan evaluasi; (4) tindak lanjut dari hasil 
monitoring dan evaluasi 

6 Pasal 67 
SM-UKPPA-

H18 

Universitas/fakultas/program wajib memiliki (1) 
rancangan dan analisa jabatan; (2) uraian tugas; (3) 
prosedur kerja; (4) program peningkatan kompetensi 
manajerial yang sistematis untuk pengelola unit kerja. 
Menggambarkan efektifitas dan efisiensi manajemen 
operasi di setiap unit kerja. 

 

Dari 6 butir SM UB tersebut, TTT-UB dapat memenuhi 1 butir. Adapun butir standar yang 

belum bisa dipenuhi adalah: 

a) Butir ke-1 (SM-UKPPA-A01), hal ini karena belum ada unit khusus penjaminan mutu tetapi 

beberapa dokumen mutu sudah ada. Sehingga tidak perlu ada unit khusus jaminan mutu di 

LSSR dan perlu ada rapat tinjauan manajemen untuk membahas sistem penjaminan mutu 

internal LSSR dan mekanisme penerapannya yang disesuaikan dengan kondisi TTT. 

b) Butir ke-2 (SM-UKPPA-A03), hal ini karena kegiatan di TTT masih terbatas pada pelaksanaan 

kegiatan seperti pelatihan kalibrasi untuk PLP dan kalibrasi alat. Bentuk layanan dari TTT 

belum dibuat secara terperinci karena terbatasnya sarana dan prasarana dan juga TTT 

sedang menunggu datangnya peralatan yang sudah diajukan. Jika peralatan TTT sudah 

datang, maka TTT akan segera diumumkan bentuk layanan di TTT secara terperinci. 

c) Butir ke-3 (SM-UKPPA-H10), hal ini karena belum ada tarif layanan atau tarif penggunaan 

alat. 

d) Butir ke-5 (SM-UKPPA-H17), hal ini karena manual prosedur mengenai perencanaan, 

pengembangan serta implementasi kebijkan universitas belum ada. 

e) Butir ke-6 (SM-UKPPA-H18), hal ini karena perlu adanya dilakukan analisis jabatan, dimana 

hal ini diperlukan untuk menentukan training/pelatihan yang diperlukan bagi staf manajerial 

atau staf teknis. 
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2. Umpan Balik Pelanggan 

Secara umum, umpan balik pelanggan diperoleh masih dari pihak internal UB. Umpan balik 

pihak internal UB diperoleh melalui instrumen questioner dari pelatihan PLP UB, dimana tingkat 

kepuasan peserta pelatihan berdasarkan, yaitu: 

1. Kesesuaian materi dalam menunjang tugas peserta. 

2. Ketertarikan peserta terhadap materi yang disampaikan. 

3. Tingkat kesulitan materi. 

4. Tingkat penyerapan materi oleh peserta. 

5. Tingkat kejelasan dalam penyampaian materi pelatihan. 

6. Tingkat kegunaan materi dalam pengembangan Lab. 

7. Tingkat keinginan peserta mengikuti pelatihan. 

8. Tingkat kedisiplinan pelaksanaan terhadap waktu. 

9. Tingkat kecukupan sarana -prasaran pelatihan. 

10. Tingkat pelayanan panitia. 

Dari hasil pengukuran questioner tersebut, menunjukkan bahwa terdapat unsur layanan yang 

masih dibawah standar yang diberikan, berikut grafik hasil questioner peserta dalam workshop 

pelatihan kalibrasi PLP UB antara lain: 

 

 

Gambar 2. Grafik Tingkat Kepuasan Peserta Workshop Pengujian Tegangan Tinggi 
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Tingkat Kecukupan: 
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Berdasarkan gambar tersebut di atas, dapat diketahui bahwa meskipun tingkat kepuasan 

peserta pelatihan kalibrasi internal UB terhadap TTT-UB di atas rata-rata (tingkat 3 = cukup), 

namun TTT perlu meningkatkan kinerja lebih baik mengingat masih ada 1 bidang (kalibrasi alat) 

yang belum memiliki data evaluasi kepuasan. 

3. Kinerja TTT dan Evaluasi Proses 

Secara spesifik, selain dari temuan audit dan evaluasi umpan balik pelanggan, kinerja TTT 

juga dapat diukur dari capaian program kerja dan capaian indikator kinerja. Setiap tahun, TTT 

melakukan perumusan program kerja terukur berdasarkan hasil tinjauan manajemen tahun 

sebelumnya. Ukuran capaian program kerja di TTT ditentukan dengan memberikan skor sesuai 

tahapan pelaksanaan programnya (Tabel 2). 

Tabel 2. Program Kerja Laboratorium Teknik Tegangan Tinggi 2015 

No. Program Kerja Skor Capaian 

A. Praktikum 2 periode per tahun, 25 orang/periode 100% 

B. Skripsi Mahasiswa, 4 mhs per semester 100% 

C. Penelitian dosen, 2 dosen per tahun 50% 

D. Pengujian, 2 judul 50% 

Berdasarkan skor tersebut, maka setiap program dapat diukur capaiannya 

untuk bahan evaluasi penyusunan program selanjutnya. 

Dari pengukuran setiap program di TTT, dapat diketahui bahwa pelaksanaan Program Kerja 

TTT 2015 terdapat 2 program kerja yang belum selesai terlaksana, tetapi sebagian program 

kerja telah terlaksana dengan baik. Kegiatan pelatihan PLP di UB yang terdapat kendala terhadap 

waktu pelaksanaan yang terlalu dekat dengan akhir tahun sehingga agenda akan di lanjutkan pada 

2016, kegiatan kalibrasi alat belum dilaksanakan karena laboratorium TTT memfokuskan kegiatan 

pada pengadaan alat kalibrasi. Pengadaan ruangan kendala yang terdapat dalam ruangan adalah 

surat telah dibuat tetapi masih menunggu kepastian perpindahan ruangan gedung baru, sedangkan 

peralatan ATK sebagian telah diberikan ke TTT dan sebagian masih dalam proses. 

TTT memiliki beberapa sasaran mutu pada tahun 2015 dan target serta pencapaian yang 

terdiri dari sebagai berikut: 
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Tabel 3. Sasaran Mutu Lab. TTT 

No. Sasaran Mutu atau Indikator 

Kinerja 

Baseline 

Th.2015 

Target 

Th.2016 

Capaian 

Th.2016 

1. Praktikum TTT 

(1 group 25 orang) 

2 group 100 % 100 % 

2. Skripsi mahasiswa S1 8 mhs 100 % 75% 

3. Penelitian dosen 2 dosen 100 % 50% 

4. Pengujian 2 judul 100 % 0 % 

4. Tindakan Koreksi dan Tindakan Pencegahan 

Secara umum, masukan untuk tindakan koreksi di TTT diperoleh dari evaluasi keluhan, 

evaluasi kepuasan, temuan audit, evaluasi program kerja dan evaluasi sasaran mutu. Rincian 

tindakan koreksi dan tindakan pencegahan tersebut disajikan pada Tabel 4 berikut ini. 

Tabel 4. Daftar Tindakan Koreksi dan Tindakan Pencegahan 

No
. 

Masukan Tindakan Perbaikan 
Status 
(Open/ 
Closed) 

Tindakan 
Pencegahan 

A. Temuan Audit  
(Internal) 

   

1. Beberapa peralatan yang dibutuhkan 

masih resource sharing.   

(IS-L-41g) B. Persyaratan SMM ISO 

9001:2008 [41g] 

(KTS / New / MEF, HNW / 12 Nov 

2015) 

Menambah jumlah alat Open Melakukan 

pemeliharaan rutin dan 

perencanaan 

pengadaan alat 

2. Baru ada perencanaan, evaluasi dan 
tindak lanjut. Tinjauan manajemen 
secara  lengkap belum dilakukan. 
(IS-L-41h) B. Persyaratan SMM ISO 
9001:2008 [41h]. 
(KTS / New / MEF, HNW / 12 Nov 
2015) 

Sudah ada laporan 

tinjauan manajemen 

Open Menyusun laporan 

tinjauan manajemen 

segera setelah ada 

temuan dari audit 

internal 

3 Rekaman tidak lengkap, blm 
ada  rekaman evaluasi dan tindak 
lanjut.  Tinjauan manajemen  belum 
dilakukan secara lengkap. 
(IS-L-424) B. Persyaratan SMM ISO 
9001:2008 [424] 
(KTS / New / MEF, HNW / 12 Nov 
2015) 

Sudah ada laporan 

tinjauan manajemen 

Open Menyusun laporan 

tinjauan manajemen 

segera setelah ada 

temuan dari audit 

internal 
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4. Kompetensi sudah sesuai, tapi gap 
analysis belum dilakukan mengingat 
keterbatasan jumlah SDM.  
(IS-L-622) B. Persyaratan SMM ISO 
9001:2008 [622] 
(KTS / New / MEF, HNW / 12 Nov 
2015) 

Menyusun gap analisis Open Melaksanakan gap 

analisis setiap tahun 

5. Evaluasi baru dilakukan 
thd mahasiswa praktikan, evaluasi 
layanan dosen dan laboran blm ada.  
(IS-L-622a) B. Persyaratan SMM ISO 
9001:2008 [622a] 
(KTS / New / MEF, HNW / 12 Nov 
2015) 

Mengevaluasi layanan 

terhadap dosen dan 

laboran 

Open Melaksanakan evaluasi 

layanan terhadap 

dosen dan laboran 

secara periodic 1 kali 

setahun 

6. Daftar alat sdh ada, tapi belum 
memuat informasi rasio kecukupan 
dan belum tercatatnya metode 
pemeliharaan.   
(IS-L-63) B. Persyaratan SMM ISO 
9001:2008 [63]  
(KTS / New / MEF, HNW / 12 Nov 
2015) 

Menentukan rasio 

kecukupan dan metode 

pemeliharaan 

Open Melaksanakan kajian 

rasio kecukupan dan 

membuat diagram alir 

pemeliharaan 

7. Layanan yang ada telah dievaluasi 
menggunakan instrumen sendiri. 
Saat ini, juga sudah ada instrumen 
evaluasi sesuai IKM, namun belum 
dilakukan.   
(IS-L-722) B. Persyaratan SMM ISO 
9001:2008 [722]  
(KTS / New / MEF, HNW / 12 Nov 
2015) 

Melakukan evaluasi 

terhadap layanan 

menggunakan 

instrument IKM 

Open Membuat jadwal 

evaluasi terhadap 

layanan 

8. Verifikasi di lakukan di unit kerja 
induk (jurusan dan fakultas), 
laboratorium belum melakukan 
verifikasi dan tidak ada bukti 
verifikasi   
(IS-L-743) B. Persyaratan SMM ISO 
9001:2008 [743]  
(KTS / New / MEF, HNW / 12 Nov 
2015) 

Memverivikasi temuan 

audit 

Open Setelah ada temuan 

segera dilakukan 

verivikasi 

9. Borang pengukuran sdh ada, tp blm 
dilakukan pengukuran dengan 
instrumen baru.   
(IS-L-821) B. Persyaratan SMM ISO 
9001:2008 [821]  
(KTS / New / MEF, HNW / 12 Nov 
2015) 

Menyusun instrument 

pengukuran sesuai 

standar 

Open Menyusun instrument 

baru 

10. Sebagian temuan sudah ada bukti 
perbaikan dan dapat dilihat di web. 
(PTK-02) A. Permintaan Tindakan 
Korektif (PTK) [02]  
(KTS / New / MEF, HNW / 12 Nov 

Melakukan perbaikan 

terhadap temuan yang 

belum diperbaiki 

Open Web dibuat bilingual 
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2015) 

11. Belum ada evaluasi kecukupan 
sumberdaya  
(IS-L-41g) B. Persyaratan SMM ISO 
9001:2008 [41g]  
(KTS / New / MEF, HNW / 12 Nov 
2015) 

Menyusun rencana 

evaluasi kecukupan 

sumberdaya dan 

melaksanakan evaluasi 

kecukupan 

sumberdaya 

Open Menyusun analisis 

jabatan 

12. Belum ada mekanisme untuk 
melakukan evaluasi proses/layanan 
yang diberikan.  
(IS-L-41h) B. Persyaratan SMM ISO 
9001:2008 [41h]  
(KTS / New / MEF, HNW / 12 Nov 
2015) 

Menyusun mekanisme 

evaluasi 

proses/layanan yang 

diberikan 

Open Membuat dokumen 

hasil audit dan 

pemecahan dari 

berbagai masalah 

sehingga dapat di 

periksa kinerjanya 

ketika audit kembali 

13. Ada peralatan yang rusak belum 
diupdate, ada peralatan yang belum 
tersedia  
(IS-L-63) B. Persyaratan SMM ISO 
9001:2008 [63]  
(KTS / New / MEF, HNW / 12 Nov 
2015) 

Mengusulkan 

perbaikan dan 

pengadaan alat. 

Open Melakukan 

pemeliharaan dan 

pengoperasian alat 

sesuai prosedur. 

14. Belum ada survey kepuasan 
pelanggan.  
(IS-L-821) B. Persyaratan SMM ISO 
9001:2008 [821]  
(KTS / New / MEF, HNW / 12 Nov 
2015) 

Melaksanakan survey 

kepuasan pelanggan 

Open Menjadwal survey 

kepuasan pelanggan 

15. Web belum bilingual. 
(WS-L-13) 1. Keberadaan Website 
Unit Kerja [13]  
(KTS / New / MEF, HNW / 12 Nov 
2015) 

Mengupdate web 

menjadi bilingual 

Open Konten beberapa menu 

masih kosong dan 

belum bilingual 

(MEF / 12 Nov 2015) 

16. Belum ada informasi pelaksanaan 
tinjauan manajemen  
(WS-L-32) 3. Sistem Dokumen [32]  
(KTS / New / MEF, HNW / 12 Nov 
2015) 

Menyampaikan 

informasi pelaksanaan 

tinjauan manajemen. 

Open Melaksanakan dan 

menyusun laporan 

tinjauan manajemen.  

17. Belum ada informasi survei IKM  
(WS-L-42) 4. Layanan [42]  
(KTS / New / MEF, HNW / 12 Nov 
2015) 

Menyusun angket 

kepuasan pelanggan, 

melakukan survey dan 

menganalisis hasil 

survey untuk 

mendapatkan IKM. 

Open Mendistribusikan 

angket dan 

menganalisis hasil 

survey.  
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5. Perubahan yang Mempengaruhi SMM 

Perubahan yang mempengaruhi SMM pada laboratorium TTT yaitu perlunya peningkatan 

SDM PLP melalui pendidikan dan pelatihan, penyehatan alat lab baik perbaikan maupun 

melalui pengadaan. Dari aspek eksternal yang dapat mempengaruhi perubahan adalah 

adanya kerjasama dengan pihak luar terkait dengan layanan pengujian yang selama ini belum 

ada yang memanfaatkan. 

6. Saran dan Masukan untuk Perbaikan SMM 

Secara umum, masukan-masukan dari hasil kajian TTT untuk peningkatan SMM di TTT 

adalah sebagai berikut: 

1. Perlunya melakukan optimalisasi penggunaan website TTT sebagai media 

penyampaian informasi tentang laboratorium TTT dan kalibrasi di laboratorium TTT. 

2. Perlunya penyusunan program kerja yang detil dengan penjadwalan yang baik 

dan persiapan yang matang sehingga program kerja TTT terlaksana 100 %. 

 

 

V. PENUTUP 

Berdasarkan kajian sistem manajemen TTT-UB seperti tertuang tersebut di atas, dapat 

disimpulkan bahwa sistem di TTT-UB masih belum efektif, hal ini terbukti dari hasil audit internal 

yang masih banyak yang belum dilaksanakan. Adanya beberapa program kalibrasi alat dan 

pelaksanaan pelatihan kalibrasi PLP UB merupakan indikator kinerja yang tercapai. 

Capaian tersebut meskipun belum sempurna, tetapi itu adalah hasil kerja keras seluruh 

personil TTT-UB. Dalam keterbatasan alat, ruang dan sumberdaya manusia, TTT masih mampu 

melaksanakan visi dan misi dari TTT. Harapannya adalah agar OTK UB yang baru segera disahkan 

dan diimplementasikan, sehingga TTT sebagai bagian dari Jurusan Teknik Elektro dapat bekerja 

dengan peralatan, tata ruang laboratorium dan sumberdaya manusia yang memadai untuk 

meningkatkan efektifitas sistem manajemen. 

 

 


