
 

Pengertian 

Tujuan 

 

 

 

 

 

Prosedur 

 

LABORATORIUM KLINIK AKBID 

MUHAMMADIYAH CIREBON 

STANDAR OPERASIONAL 

PROSEDUR 

PELAYANAN LABORATORIUM

 

 PEMINJAMAN DAN 

PENGEMBALIAN ALAT DAN 

RUANGAN LABORATORIUM 

KLINIK KEBIDANAN 

-Peminjaman alat adalah memberikan alat laboratorium untuk digunakan 

manfaatnya dalam batas waktu tertentu.

-Pengembalian alat adalah memberikan kembali alat yang telah dipakai 

kepada petugas laboratorium sesuai dengan kondisi alat sebelum 

yaitu keadaan bersih, baik, rapih dan lengkap.

-Peminjaman dan pengembalian kunci ruanngan laboratorium

Prosedur yang wajib dipatuhi saat pemin

laboratorium klinik sesuai dengan kondisi alat dan ruangan sebe

digunakan yaitu keadaan bersih, baik, rapih dan lengkap

� Menjaga ketertiban administrasi peminjaman dan pengembalian alat 

dan ruangan laboratorium klinik kebidanan 

1. Mahasiswi / peminjam  mengetahui materi praktikum & ruangan 

yang akan digunakan 

2. Mahasiswi / peminjam  melaporkan kepada petugas laboratorium 

untuk peminjaman alat & ruangan yang akan digunakan (1 hari 

sebelumnya) 

3. Mahasiswi / peminjam  m

ruangan yang akan digunakan

4. Mahasiswi / peminjam  menyerahkan kartu anggota laboratorium 

sebagai jaminan kepada petugas laboratorium

5. Petugas laboratorium menyerahkan alat 

akan digunakan 

6. Setelah praktikum selesai, alat 

dikembalikan dalam keadaan 

saat awal peminjaman, serta  mencatat 

ruangan laboratorium klinik 

7. Petugas laboratorium menyerahkan kembali kartu anggota 

laboratorium kepada mahasiswa/ peminjam

AKBID 

 

PELAYANAN LABORATORIUM 

Tanggal    : 01 Maret 2012 

Revisi       : 00 

Halaman  : 01 Halaman 

Peminjaman alat adalah memberikan alat laboratorium untuk digunakan 

manfaatnya dalam batas waktu tertentu. 

Pengembalian alat adalah memberikan kembali alat yang telah dipakai 

kepada petugas laboratorium sesuai dengan kondisi alat sebelum dipinjam 

yaitu keadaan bersih, baik, rapih dan lengkap. 

Peminjaman dan pengembalian kunci ruanngan laboratorium merupakan 

Prosedur yang wajib dipatuhi saat peminjaman dan pengembalian ruangan 

laboratorium klinik sesuai dengan kondisi alat dan ruangan sebelum 

nakan yaitu keadaan bersih, baik, rapih dan lengkap 

Menjaga ketertiban administrasi peminjaman dan pengembalian alat 

dan ruangan laboratorium klinik kebidanan  

mengetahui materi praktikum & ruangan 

elaporkan kepada petugas laboratorium 

untuk peminjaman alat & ruangan yang akan digunakan (1 hari 

mencatat daftar peminjaman alat dan 

ruangan yang akan digunakan 

enyerahkan kartu anggota laboratorium 

sebagai jaminan kepada petugas laboratorium 

Petugas laboratorium menyerahkan alat  dan kunci ruangan yang 

Setelah praktikum selesai, alat dan ruangan yang dipinjam 

dikembalikan dalam keadaan bersih, baik, rapih dan lengkap sesuai 

, serta  mencatat pengembalian alat dan 

 

Petugas laboratorium menyerahkan kembali kartu anggota 

kepada mahasiswa/ peminjam. 

Peminjaman alat adalah memberikan alat laboratorium untuk digunakan 

Pengembalian alat adalah memberikan kembali alat yang telah dipakai 

dipinjam 

merupakan 

ruangan 

lum 

Menjaga ketertiban administrasi peminjaman dan pengembalian alat 

mengetahui materi praktikum & ruangan 

elaporkan kepada petugas laboratorium 

untuk peminjaman alat & ruangan yang akan digunakan (1 hari 

encatat daftar peminjaman alat dan 

enyerahkan kartu anggota laboratorium 

yang 

yang dipinjam 

baik, rapih dan lengkap sesuai 

pengembalian alat dan 

Petugas laboratorium menyerahkan kembali kartu anggota 



 

 

 

Pengertian 

Tujuan 

Kebijakan 

 

 

 

 

 

Prosedur 

 

LABORATORIUM KLINIK 

AKBID MUHAMMADIYAH 

CIREBON 

STANDAR OPERASIONAL 

PROSEDUR 

PELAYANAN LABORATORIUM

 

 PEMINJAMAN DAN 

PENGEMBALIAN ALAT DAN 

RUANGAN LABORATORIUM 

KLINIK KEBIDANAN 

-Peminjaman alat adalah memberikan alat laboratorium untuk digunakan 

manfaatnya dalam batas waktu tertentu.

-Pengembalian alat adalah memberikan kembali alat yang telah dipakai 

kepada petugas laboratorium sesuai dengan kondisi alat sebelum dipinjam 

yaitu keadaan bersih, baik, rapih dan lengkap.

-Peminjaman dan pengembalian kunci ruanngan laboratorium merupakan 

Prosedur yang wajib dipatuhi saat peminjaman dan pengembalian ruangan 

laboratorium klinik sesuai dengan kondisi alat dan ruangan sebelum 

digunakan yaitu keadaan bersih, baik, rapih dan lengkap

� Menjaga ketertiban administrasi peminjaman dan pengembalian alat 

dan ruangan laboratorium klinik kebidanan 

Mengacu pada standar pengelolaan pembelajaran (A.7.a.00)  dan Sarana 

prasarana pada standar pendidikan tinggi SPM AKBID (A.6.a.00)

1. Mahasiswi / peminjam  mengetahui materi praktikum & ruangan 

yang akan digunakan 

2. Mahasiswi / peminjam  melaporkan kepada petugas laboratorium 

untuk peminjaman alat & ruangan yang akan digunakan

sebelumnya) 

3. Mahasiswi / peminjam  m

ruangan yang akan digunakan

4. Mahasiswi / peminjam  menyerahkan kartu anggota laboratorium 

sebagai jaminan kepada petugas laboratorium

5. Petugas laboratorium menyerahkan alat 

akan digunakan 

 

 

 

Kode/No : Form/Std/A.3.m.oo 

Tanggal    :01 Maret 2015 

PELAYANAN LABORATORIUM 

PENGEMBALIAN ALAT DAN 

RUANGAN LABORATORIUM 

Revisi       : 00 

Halaman  : 02 Halaman 

Peminjaman alat adalah memberikan alat laboratorium untuk digunakan 

manfaatnya dalam batas waktu tertentu. 

Pengembalian alat adalah memberikan kembali alat yang telah dipakai 

kepada petugas laboratorium sesuai dengan kondisi alat sebelum dipinjam 

adaan bersih, baik, rapih dan lengkap. 

Peminjaman dan pengembalian kunci ruanngan laboratorium merupakan 

Prosedur yang wajib dipatuhi saat peminjaman dan pengembalian ruangan 

laboratorium klinik sesuai dengan kondisi alat dan ruangan sebelum 

tu keadaan bersih, baik, rapih dan lengkap 

Menjaga ketertiban administrasi peminjaman dan pengembalian alat 

dan ruangan laboratorium klinik kebidanan  

pengelolaan pembelajaran (A.7.a.00)  dan Sarana 

standar pendidikan tinggi SPM AKBID (A.6.a.00) 

mengetahui materi praktikum & ruangan 

elaporkan kepada petugas laboratorium 

untuk peminjaman alat & ruangan yang akan digunakan (1 hari 

mencatat daftar peminjaman alat dan 

ruangan yang akan digunakan 

enyerahkan kartu anggota laboratorium 

sebagai jaminan kepada petugas laboratorium 

Petugas laboratorium menyerahkan alat  dan kunci ruangan yang 

Peminjaman alat adalah memberikan alat laboratorium untuk digunakan 

Pengembalian alat adalah memberikan kembali alat yang telah dipakai 

kepada petugas laboratorium sesuai dengan kondisi alat sebelum dipinjam 

Peminjaman dan pengembalian kunci ruanngan laboratorium merupakan 

Prosedur yang wajib dipatuhi saat peminjaman dan pengembalian ruangan 

laboratorium klinik sesuai dengan kondisi alat dan ruangan sebelum 

Menjaga ketertiban administrasi peminjaman dan pengembalian alat 

pengelolaan pembelajaran (A.7.a.00)  dan Sarana 

mengetahui materi praktikum & ruangan 

elaporkan kepada petugas laboratorium 

(1 hari 

encatat daftar peminjaman alat dan 

enyerahkan kartu anggota laboratorium 

yang 



6. Setelah praktikum selesai, alat dan ruangan yang dipinjam 

dikembalikan dalam keadaan bersih, baik, rapih dan lengkap sesuai 

saat awal peminjaman, serta  mencatat pengembalian alat dan 

ruangan laboratorium klinik 

7. Petugas laboratorium menyerahkan kembali kartu anggota 

laboratorium kepada mahasiswa/ peminjam 
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