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JURUSAN KEPERAWATAN GIGI POLTEKKES KEMENKES PALEMBANG 

Instruksi Kerja No. :SOP-LAB-JKG-POLTEKKES-PLG-004 

PENGGUNAAN   LABORATORIUM 

Halaman 1 dari 2 

Tanggal : 9 Oktober 2019 

1. Tujuan :  

Untuk memudahkan penggunaan fasilitas laboratorium dalam rangka menunjang kegiatan 

Belajar Mengajar (KBM). 

2. Definisi : 

Penggunaan laboratorium adalah suatu usaha / aktifitas yang dilaksanakan oleh mahasiswa 

atau dosen baik secara perorangan maupun kelompok dalam rangka praktikum terkait mata 

ajar  

3. Lingkup Kerja: 

Penerapan Standar Prosedur kerja  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 penggunaan  laboratorium: 

a) Menghubungi petugas Lab untuk izin peminjaman penggunaan laboratorium 

b) Mengisi buku kegiatan lab sesuai dengan Form yang tersedia 

c) Bila memerlukan alat dan bahan praktik dipersilahkan mengajukan peminjaman  

kepada petugas laboratorium dengan mengisi form peminjaman alat dan bahan 

d) Mempersiapkan alat dan bahan kebutuhan praktikum 

e) Melakukan praktikum dengan bimbingan atau mandiri, perorangan, atau kelompok  

sesuai tata tertib yang berlaku 

f) Setelah selesai praktikum, semua fasilitas laboratorium dirapikan kembali 

g) Bila ada alat dan bahan yang dipinjam, segera dikembalikan kepada petugas  

laboratorium dalam kondisi steril, bersih, lengkap dan berfungsi baik 

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

ada pelanggaran 
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PJ Mata Kuliah 

PJ laboratorium 

Jadwal penggunaan laboratorium dari masing-

masing penanggung jawab mata kuliah, 

diserahkan kepada PJ laboratorium 

PJ laboratorium mengatur dan membuat 

jadwal perencanaan penggunaan laboratorium  

PJ laboratorium & 

PJ Mata Kuliah 

PJ laboratorium & 

PJ Mata Kuliah 

Jadwal perencanaan 

penggunaan laboratorium 

tsb diserahkan kepada 

petugas laboratorium 

 

FINISH 

Setiap penanggung jawab mata kuliah yang ada 

praktik laboratorium, membuat jadwal penggunaan 

laboratorium 

START 


