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JURUSAN KEPERAWATAN GIGI POLTEKKES KEMENKES PALEMBANG 

Instuksi Kerja No. : IK-LAB-JKG-POLTEKKES-005 

PEMINJAMAN ALAT DAN BAHAN 

LABORATORIUM  

 

Halaman 1 dari 2 

Tanggal : 10 Oktober 2019 

1. Tujuan :  

Untuk memonitor peminjaman alat dan bahan laboratorium dalam rangka menunjang 

Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) 

2. Definisi : 

Peminjaman alat dan bahan Laboratorium adalah  suatu usaha atau aktivitas yang 

dilaksanakan oleh mahasiswa atau  dosen  baik secara perorangan ataupun kelompok untuk 

menggunakan alat dan bahan laboratorium  dalam rangka praktikum mata ajaran terkait 

 

3. Lingkup Kerja: 

Penerapan standar prosedur ini melingkupi seluruh mahasiswa dan dosen di lingkungan 

Jurusan Keperawatan Gigi 

4. Dokumen yang terkait : 

a) Format monitoring praktikum  
b) Format peminjaman dan pengembalian alat  
c) Format stok bahan habis pakai  
d) Format presensi mahasiswa 

 

5. Langkah-langkah kerja pelaksanaan layanan peminjaman alat dan bahan laboratorium 

anfis dan KDM: 

a) Menghubungi petugas Lab untuk izin peminjaman alat dan bahan laboratorium 

b) Mengisi buku peminjaman alat dan bahan, diserahkan kepada petugas Lab 

c) Petugas Lab memfasilitasi alat dan bahan  Lab yang diperlukan peminjam sesuai  

dengan form peminjaman 

d) Petugas dan peminjam mengecek kebersihan, kelengkapan dan fungsi alat dan bahan  

alat dan bahan yang dipinjam harus dalam kondisi yang bersih, lengkap dan  

berfungsi dengan baik 

e) Peminjaman alat hanya diberi waktu 1 hari, bila akan terus digunakan dapat     

melakukan perpanjangan maksimal 2 kali 

f) Alat dan bahan yang dipinjam tidak boleh dialihkan  kepada orang lain 

g) Rekapitulasi kegiatan peminjaman alat dan bahan lab dilakukan setiap bulan oleh  

petugas lab 
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h) Penanggungjawab laboratorium dapat  memberikan teguran secara lisan/tertulis bila  

ada pelanggaran 

Disahkan oleh : Diperiksa oleh : Dibuat oleh : 

 
 
 
 
 

Ismalayani, SKM, M.Kes 
Ketua Jurusan 

 
 
 
 
 

Marlindayanti S.Pd, M.Dsc  
Sekretaris Jurusan 

 
 
 
 
 

Nurbaiti, S.Pd 
Ka Sub Unit Laboratorium  
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JURUSAN KEPERAWATAN GIGI POLTEKKES KEMENKES PALEMBANG 

Instruksi Kerja  No. : SOP-LAB-JKG-POLTEKKES-PLG-005 

PEMINJAMAN ALAT DAN BAHAN 

LABORATORIUM  
Halaman 2 dari 2 

Revisi/Tanggal : 10 Oktober 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mulai 

 Petugas Lab dan peminjam  
melakukan    kroscek alat/bahan 
setelah dikembalikan 

 

Menghubungi  petugas Lab untuk 
izin peminjaman alat dan bahan 
laboratoriu 

 

Mengisi buku penijaman alat dan 
bahan, diserahkan kepada petugas 
 lab 

Pranata/petugas lab melakukan uji 

coba sebelum alat bahan 

dipinjamkan 

Peminjaman alat dan bahan hanya 
diberi waktu 1 hari, bila akan terus 
digunakan dapat melanjutkan 
perpanjangan maksimal 2 kali 
 

Memastikan alat dan bahan yang 
dipinjam berfungsi dengan baik 

 

Petugas Lab mencatat alat dan 
bahan yang dipinjam, pada buku 
peminjaman 
 

Menghubungi  petugas Lab  

 

       SELESAI 


