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I. Pelaksanaan 

Hari, tanggal : Selasa, 15 September 2015 

Jam : 12.00 s.d Selesai 

Tempat : Lab Mesin Elekteik 

Peserta : Ka. Lab Mesin ELektrik, Laboran dan Asisten Lab 

 

II. Lingkup Pembahasan 

2.1 Evaluasi Praktikum periode Ganjil 2013/2014 

2.2. Evaluasi Pelayanan Kepada Praktikan  

2.3. Evaluasi perkembangan atas tinjauan manajemen sebelumnya 

2.4 Evaluasi capaian atas AIM sebelumnya 

III. Hasil dan Tindak Lanjut 

3.1 Evaluasi Praktikum periode Ganjil 2013/2014 Dan Genap 2013/2014 

Pada praktikum yang dilaksanakan oleh Laboratorium Mesin Elektrik yaitu praktikum 

Konversi Energi Elektrik dan Mesin Elektrik telah berjalan lancar,  namun ada beberapa kendala 

disaat melakukan praktikum antara lain : 

 

1. Masih terjadi praktikan pindah jadwal tanpa pemberitahuan. 

2. Adanya praktikan dating telat 
3. Peralatan salah pemasangan sehingga fuse pengaman putus. 
4. Kabel jumper kurang. 

 

Dengan adanya beberapa kendala tersebut telah dlakukan tindak lanjut pada masalah 

tersebut  antara lain : 

1. Untuk mengatasi terjadinya parktikan pindah jadwal tanpa pemberitahuan maka dibuatkan 
form pindah jadwal dan di upload pada web sehingga praktikan dapat mengunduh form 

tersebut dan memberikan kepada asisten lab. 
2. Untuk masalah praktikan datang terlambat. Untuk kegiatan selanjutnya diberikan sangsi 

pengurangan nilai pada praktikan yangt dating terlambat. 

3. Untuk masalah peralatan salah pasang, dilakukan pelatihan terhadap para asisten sebelum 
melakukan praktikum untuk mengurangi salah pemasangan . 

4. Untuk masalah kurangnya kabel jumper telah dilakukan pengajuan anggaran untuk 

pengadaan kabel jumper sehingga tidak terjadi kekurangan kembali. 
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3.2 Evaluasi Proses Praktikum Semester Ganjil 2013/2014 DAN GENAP 2013/2014 

Pada periode semester Ganjil 2012/2013 dan Genap 2012/2013 ini dilaksanakan Praktikum 

yang dilakukan di Lab Mesin Elektrik adalah 3 kali praktikum Konversi Energi Elektrik dan 1 kali 

praktikum mesin elektrik pada setiap semester. Dari target setiap praktikum diberikan quota 

maksimal 30 peserta / pelanggan per periode praktikum, dan didapatkan quota tersebut 100% 

terpenuhi dan 100% praktikan / pelanggan menyelesaikan tanpa ada masalah.  

3.3 Evaluasi perkembangan atas tinjauan manajemen sebelumnya  

Tinjauan manajemen yang dilaksanakan pada sebelumnya mengamanahkan melakukan 

perbaikan: 

1. Perlu penambahan peralatan laboratorium yang lebih menyesuaikan dengan perkembangan 

teknologi terkini 

2. Maklumat pelayanan belum ada di web 

3. Progam kerja tidak ada di web 

4. Prestasi belum ada di web 

5. Tinjauan managemen belum dimasukan dalam web 

6. Tariff pelayanan tidak ada dalam web 

7. Ringkasan hasil kegiatan belum ada 

8. Hasil IkM belum ada di web 

9. Sertifikat ISO belum ditempel 

10. Manual Prosedur atau SOP belum dibuat 

11. Survey IkM belum dilakukan 

12. Target Kinerja Belum ada di Web 

13. Pencapaian target Kinerja 

14. Belum adanya PDCA 

15. BElum ada MP kriteria yanga da di Lab 

16. Belum ada MP evaluasi bagi pegawai yang ada di lab 

17. Hasil evaluasi terhadap layanan belum ada 

18. Belum ada pengukuran layanan pengguna 

Untuk temuan temuan tersebut telah ditindak lanjuti dan dilakukan evaluasi sehingga 

temuan temuan tersebut dapat diselesaikan. 

3.4 Evaluasi capaian Perbaikan atas Tindakan Koreksi AIM sebelumnya  

Berikut ini ditabelkan capaian Perbaikan atas Tindakan Koreksi pada AIM sebelumnya: 

 

No Tindakan Perbaikan Progres Pengerjaan 

1 Telah dilakukan penambahan alat yang 
sesuai 

Telah selesai dikerjakan dan dipenuhi 

permintaan PTK-nya 
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2 Telah ditambahkan maklumat pelayanan 
lab mesin elektrik pada web 

Telah selesai dikerjakan dan dipenuhi 

permintaan PTK-nya 

3 Telah ditambahkan program kerja lab 

mesin elektrik pada web 

Telah selesai dikerjakan dan dipenuhi 

permintaan PTK-nya 

4 Telah ditambahkan prestasi lab mesin 
elektrik pada web 

Telah selesai dikerjakan dan dipenuhi 

permintaan PTK-nya 

5 Telah dibuatkan tinjauan managemen Telah selesai dikerjakan dan dipenuhi 

permintaan PTK-nya 

6 Tidak ada tariff pelayanan yang 

dilakukan oleh lab mesin elektrik 

Telah selesai dikerjakan dan dipenuhi 

permintaan PTK-nya 

7 Daftar praktikan setiap periode Telah selesai dikerjakan dan dipenuhi 

permintaan PTK-nya 

8 Hasil IkM telah dimasukan dalam Web 
ME 

Telah ditambahkan program kerja lab mesin 

elektrik pada web 

9 telah ditempel di lab ME Telah ditambahkan program kerja lab mesin 

elektrik pada web 

10 Telah dibuatkan MP dan SOP Telah ditambahkan program kerja lab mesin 

elektrik pada web 

11 Telah dilakukan survey IkM Telah ditambahkan program kerja lab mesin 

elektrik pada web 

12 Telah dibuatkan  target kinerja dan di 

upload pada web 

Telah ditambahkan program kerja lab mesin 

elektrik pada web 

13 Telah dibuatkan  ketercapaian target 
kinerja dan di upload pada web 

Telah ditambahkan program kerja lab mesin 

elektrik pada web 

14 Telah dilakukan proses PDCA Telah ditambahkan program kerja lab mesin 

elektrik pada web 

15 Ada beberapa MP yang sama dengan MP 

jurusan 

Telah ditambahkan program kerja lab mesin 

elektrik pada web 

16 Ada beberapa MP yang sama dengan MP 
jurusan 

Telah ditambahkan program kerja lab mesin 

elektrik pada web 

17 Telah dilakukan evaluasi dengan cara 

melakukan survey yang ada pada web 

Telah ditambahkan program kerja lab mesin 

elektrik pada web 

18 Telah dilakukan evaluasi dengan cara 

melakukan survey yang ada pada web 

Telah ditambahkan program kerja lab mesin 

elektrik pada web 

  


