
 

 

 
 

1. TUJUAN  :     

1. Memberikan panduan proses penggunaan laboratorium untuk 

keperluan layanan praktikum, penelitian, pengabdian kepada 

masyarakat dan jasa/analisis oleh para pengguna. 

2. Mengoptimalkan pengelolaan laboratorium beserta semua 

sumberdaya yang ada di dalamnya agar menjadi produktif, 

berkualitas dan terpercaya memberikan pelayanan prima 

sebagai pusat penelusuran ilmu pengetahuan, pengembangan 

dan aplikasi penelitian, sehingga dapat membantu mewujudkan 

visi dan misi Jurusan/program studi Universitas Pandanaran 

Semarang. 

3. Sebagai pedoman penggunaan laboratorium untuk pelaksanaan 

praktikum mata kuliah dan penelitian mahasiswa dan dosen. 

.  

2. RUANG LINGKUP :   Layanan laboratorium untuk pelaksanaan kegiatan praktikum  

mata kuliah dan penelitian baik yang dilakukan oleh 

mahasiswa maupun dosen ataupun pihak luar yang 

menggunakan laboratorium. 

 

3. DEFINISI :  

a. Pelayanan berupa penggunaan tempat, peralatan, bahan habis pakai, dan kepakaran 

untuk keperluan praktikum, penelitian/ pengabdian kepada masyarakat, dan 

jasa/analisis. 

b. Laboratorium merupakan fasilitas akademik yang dimanfaatkan oleh mahasiswa 

dan/atau dosen untuk kegiatan praktikum dan penelitian. 

c. Kepala laboratorium adalah tenaga edukatif yang ditugaskan menjadi pimpinan 

tertinggi dalam organisasi laboratorium dan bertanggung jawab terhadap semua 

kegiatan di laboratorium. 

d. Pembimbing praktikum adalah tenaga edukatif yang bertanggungjawab dalam 

memberikan bimbingan praktikum bagi mahasiswa untuk mata kuliah yang dibinanya. 

e. Staf administrasi adalah tenaga edukatif/tenaga administratif yang menjalankan fungsi 

administrasi di laboratorium. 

f. Laboran adalah staf laboratorium yang membantu pelaksanaan kegiatan dan teknis 

operasional, serta mempersiapkan peralatan dan bahan untuk kegiatan praktikum dan 

penelitian. 

g. Asisten praktikum adalah mahasiswa yang diberi tugas oleh pembimbing praktikum 

atas persetujuan kepala Laboratorium untuk membantu kelancaran pelaksanaan 

praktikum, dan bertanggung jawab kepada pembimbing praktikum. 

 
 
 
 
 

 

SOP PENGELOLAAN LABORATORIUM  
UNIVERSITAS PANDANARAN SEMARANG 

Kode/No : 
012/SOP/AdmKeu/UNPAND/2016 

Revisi     : 0  
Tanggal : Mei  2016 

Halaman : 01 dari 02 



 

 

h. Peserta praktikum adalah mahasiswa yang telah terdaftar untuk mata kuliah yang 

bersangkutan pada semester berjalan yang ditunjukkan dengan Kartu Rencana Studi 

(KRS) dan telah mendaftarkan diri untuk untuk kegiatan praktikum pada semester 

berjalan. 

i. Pengguna jasa adalah mahasiswa, dosen, dan pihak luar yang menggunakan 

Laboratorium 

 

 

4. REFERENSI : 

a. Statuta Universitas Pandanaran 

b. SOTK Universitas Pandanaran 

c. SK Rektor 

 

5. DISTRIBUSI  : Pada semua pihak yang berkepentingan dan terlibat dalam  

kegiatan pengelolaan laboratorium kampus di Universitas 

Pandanaran. 

 

6. PROSEDUR  :  

7.1 Umum 

1. Calon pengguna mengajukan permohonan layanan pemakaian laboratorium kepada 

kepala laboatorium 

2. Layanan laboratorium dapat dilakukan oleh setiap dosen yang berkompeten dengan 

jenis layanan tersebut dan berkoordinasi dengan kepala laboratorium dan PLP. 

3. Pengguna layanan laboratorium memenuhi dan mematuhi semua tata tertib yang ada 

di Laboratorium Perawatan dan perbaikan. 

4. Segala hal yang berkaitan dengan imbalan jasa akan dikelola laboratorium secara 

bertanggung jawab baik teknis maupun administrasi. 

 

7.2 Layanan Laboratorium untuk Praktikum 

1. Dosen penanggung jawab praktikum berkoordinasi dengan kepala laboratorium dan 

PLP tentang jadwal praktikum. 

2. Koordinator asisten praktikum mengajukan permohonan izin penggunaan 

laboratorium kepada kepala laboratorium dan PLP (Surat Permohonan Izin 

Penggunaan Fasilitas Laboratorium) 

3. Koordinator asisten praktikum menandatangani surat kesediaan mentaati tata tertib 

penggunaan laboratorium (Tata Tertib). 

4. Kepala laboratorium dan PLP memberikan izin penggunaan laboratorium (Surat Izin 

Praktikum). 

5. Kepala laboratorium memberi tugas kepada PLP (Pranata Laboratorium Pendidikan) 

untuk mencatat dan menyiapkan kebutuhan praktikum. 

6. Kepala laboratorium menyampaikan laporan kepada ketua program studi setelah akhir 

semester (laporan) 

 

7.3 Layanan Laboratorium untuk Penelitian. 

1. Para pengguna layanan mengajukan permohonan izin penggunaan laboratorium yang 



 

 

diketahui ketua jurusan disertai usul penelitiannya kepada kepala laboratorium (Surat 

Permohonan Izin Penggunaan Fasilitas Laboratorium). 

2. Pengguna menandatangani surat kesediaan mentaati tata tertib penggunaan 

laboratorium (Tata Tertib). 

3. Kepala laboratorium memberikan izin penggunaan laboratorium (Surat Izin 

Penelitian). 

4. Pengguna dapat meminjam/menggunakan alat dan yang sejenis ke laboratorium 

bersangkutan, sedangkan bahan habis pakai disediakan sendiri oleh pengguna 

tersebut. 

5. Pengguna harus sudah memahami cara pakai, prosedur peralatan yang akan dipakai 

dan jika perlu bekerja bersama dengan PLP atau kepala laboratorium. 

6. Pengguna memberitahukan kepada kepala laboratorium dan PLP untuk pekerjaan 

yang membutuhkan waktu di luar jam kerja. 

7. Pengguna yang memerlukan bantuan dari PLP selama jam kerja untuk melaksanakan 

penelitiannya, maka pengguna tersebut meminta izin kepada kepala laboratorium. 

Apabila keperluan tersebut di luar jam kerja, pengguna tersebut harus membayar jasa 

PLP tersebut (dianggap lembur). 

8. Pengguna yang mendapat sumber dana harus membayar jasa pelayanan laboratorium 

(sewa alat) kepada laboratorium melalui kepala laboratorium dan PLP sesuai dengan 

peraturan yang berlaku. 

9. Pengguna harus memperbaiki/mengganti peralatan yang rusak sesuai dengan 

spesifikasinya. 

10. Pengguna yang membawa peralatan, komputer, dan yang sejenis yang berkaitan 

dengan penelitiannya di laboratorium meminta izin tertulis kepada ketua program 

studi/kepala laboratorium. (tertulis) 

 

7.4 Layanan Laboratorium untuk Pengabdian kepada Masyarakat dan lain-lain. 

1. Para pengguna layanan mengajukan permohonan yang diketahui ketua 

jurusan/pimpinan kepada kepala laboratorium dan PLP (Surat Permohonan Izin 

Penggunaan Fasilitas Laboratorium) (untuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat, 

disertai usul pengabdiannya). 

2. Pengguna menandatangani surat kesediaan mentaati tata tertib penggunaan 

laboratorium (Tata Tertib). 

3. Kepala laboratorium memberikan izin penggunaan laboratorium (Surat Izin Lain-

Lain). 

4. Pengguna dapat meminjam/menggunakan alat dan yang sejenis ke laboratorium 

bersangkutan, sedangkan bahan habis pakai disediakan sendiri oleh pengguna 

tersebut. 

5. Pengguna harus sudah memahami cara pakai, prosedur peralatan yang akan dipakai 

dan jika perlu bekerja bersama dengan PLP atau kepala laboratorium. 

6. Pengguna memberitahukan kepada kepala laboratorium untuk pekerjaan yang 

membutuhkan waktu di luar jam kerja. 

7. Pengguna yang memerlukan bantuan dari PLP selama jam kerja untuk melaksanakan 

penelitiannya, maka pengguna tersebut meminta izin kepada kepala laboratorium. 

Apabila keperluan tersebut di luar jam kerja, pengguna tersebut harus membayar jasa 



 

 

PLP tersebut (dianggap lembur). 

8. Pengguna yang mendapat sumber dana harus membayar jasa pelayanan laboratorium 

(sewa alat) kepada laboratorium melalui kepala laboratorium sesuai dengan peraturan 

yang berlaku. 

9. Pengguna harus memperbaiki/mengganti peralatan yang rusak sesuai dengan 

spesifikasinya. 

10. Pengguna yang membawa peralatan, komputer, dan yang sejenis yang berkaitan 

dengan penelitian dan pengabdiannya di laboratorium meminta izin tertulis kepada 

ketua program studi/kepala laboratorium dan PLP. (tertulis) 

 

7.5 Tata Tertib Laboratorium 

1. Mahasiswa/pengguna laboratorium wajib mentaati semua tata tertib dan ketentuan 

yang ada di Laboratorium. 

2. Berlaku sopan, santun dan menjunjung etika akademik 

3. Mahasiswa/peneliti yang akan menggunakan Laboratorium harus mendapatkan surat 

ijin terlebih dahulu dari kepala laboratorium. Surat ijin harus masuk seminggu 

sebelum penggunaan 

4. Persetujuan penggunaan fasilitas/peralatan ditanda tangani oleh kepala laboratorium 

5. Peminjaman alat harus terlebih dahulu mengisi form peminjaman alat dan diketahui 

pembimbing dan teknisi laboratorium 

6. Pengembalian peralatan/bahan kepada laboran dalam keadaan baik, sesuai dengan 

form peminjaman 

7. Kerusakan/kehilangan peralatan/bahan selama waktu peminjaman menjadi tanggung 

jawab peminjam, dan penggantian di sesuaikan dengan peralatan/bahan yang dipinjam 

dalam waktu yang ditentukan oleh pihak laboratorium. 

8. Kegiatan penelitian/praktikum mahasiswa harus didampingi oleh pembimbing/asisten 

praktikum. 

9. Penggunaan Laboratorium di luar jam kerja harus sepengetahuan pihak Laboratorium. 

10. Hal-hal yang belum tercantum dalam tata tertib ini akan diatur kemudian. 
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