1.2.3 Struktur Organisasi
Sesuai klausul 4.1 persyaratan ISO 9001:2008 maka berdasar SK Rektor No : 50
tahun 2015 struktur organisasi Laboratorium Sentral Ilmu Hayati adalah:
1.2.4 Rincian Tugas dan Tanggung Jawab
No. Jabatan
Tugas dan Tanggung Jawab
1.
Kepala LSIH
1. Mengesahkan dan menetapkan manual mutu dan
kebijakan mutu laboratorium.
2. Melakukan tugas pokok dan fungsi (TUPOKSI) sesuai
dengan yang tertera pada organisasi dan Tata kerja
(OTK) Universitas Brawijaya
3. Memimpin organisasi dan melaksanakan fungsi
manajemen laboratorium.
4. Bertanggung jawab terhadap peningkata sumberdaya
(manusia dan peralatan), peningkatan mutu dan
membina kelompok jabatan fungsional
5. Menjalin kerjasama dengan institusi lain baik nasional
maupun internasional.
6. Menyetujui kebutuhan pengadaan peralatan
laboratorium.
7. Memimpin kaji ulang manajemen.
2.

3.

Ketua Sub Bagian
TU

Tim Penjaminan
Mutu
Laboratorium

1. Bertanggung jawab terhadap kompetensi
personil/karyawan LSIH yang terdiri dari administrator,
analis, teknisi dan kerumahtanggan dan melakukan
perngawasan terhadap kinerja karyawan.
2. Membantu kepala LSIH dalam menjalankan tupoksinya
dan bertanggungjawab terhadap tugas tigas kepala bila
berhalangan hadir.
3. Bertanggung jawab pada pelaksanaan sistem
administrasi dan mutu LSIH.
4. Bertanggung jawab terhadap pengadaan barang dan jasa
serta pemeliharaan peralatan di Laboratorium.
1. Ketua PJM melakukan koordinasi, mengelola, dan
melakukan audit internal.
2. Menjaga dan menjamin mutu laboratorium terkait ISO
9001 dan ISO 17025.
3. Membina laboratorium di lingkungan Universitas
Brawijaya untuk menjamin dan meningkatkan mutu
laboratorium.
4. Penghubung dengan Komite Akreditasi Nasional
5. Menyiapkan materi kaji ulang sistem manajemen mutu.
6. Membantu dan mewakili kepala LSIH dalam hal terkait
tupoksi dan peningkatan dan penjaminan mutu

4.

Kelompok
Jabatan
Fungsional

1. Melaksanakan penelitian, pelatihan dan pelayanan serta
mengusulkan program kerja kepada kepala LSIH.
2. Mengembangkan fasilitas peralatan laboratorium
bertanggung jawab pada kegiatan-kegiatan
laboratorium terkait pelatihan, seminar serta kegiatankegiatan ilmiah yang relevan.
3. Mengembangkan riset grup menjadi sebuar research
center yang unggul di Asia
4. Bertanggungjawab terhadap pelayanan laboratorium
5. Bertanggungjawab terhadap kelancaran penerbitan
jurnal yang dikelola LSIH

