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STANDAR OPERASIONAL PROSEDURE (SOP) 

PEMINJAMAN DAN PENGEMBALIAN

 

I. TUJUAN 

Standar Opersional prosedur

bertujuan untuk: 

1. Sebagai panduan

peminjaman dan pengembalian 

2. Menjamin bahwa alat yang digunakan untuk praktikum sesuai

dan fungsi yang baik

 

II. RUANG LINGKUP

1. Civitas aktif Akademi keperawatan D

 

III. PROSEDUR 

1. Kegiatan peminjaman dan pengembalian dilakukan

jam yang telah ditentukan  (Senin s.d Kamis 

12.00 wib; istirahat 12.00

2. Mahasiswa meminjam alat laboratorium 

pelaksanaan praktikum

3. Mahasiswa mengisi form peminjaman alat sesuai kebutuhan

4. Laboran menyiapkan peralatan praktikum

5. Setelah selesai praktikum, mahasiswawajib

dan mengisi form pengembalian alat labo

laboratorium wajib lapor petugas laboratorium.

6. Laboran merapikan kembali alat laboratorium dan ruangan yang sudah 

digunakan 
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 Laboratorium 
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STANDAR OPERASIONAL PROSEDURE (SOP) 

PEMINJAMAN DAN PENGEMBALIAN ALAT LABORATORIUM

Standar Opersional prosedur peminjaman dan pengembalian alat laboratorium ini 

agai panduan bagi mahasiswa, dosen dan laboran tentang prosedur 

dan pengembalian alat laboratorium 

Menjamin bahwa alat yang digunakan untuk praktikum sesuai

yang baik 

RUANG LINGKUP : 

Civitas aktif Akademi keperawatan Dharma Wacana Metro 

peminjaman dan pengembalian dilakukan sesuai dengan jadwal dan 

ditentukan  (Senin s.d Kamis 08.00 –14.00 wib

12.00 wib; istirahat 12.00-13.00) 

Mahasiswa meminjam alat laboratorium maksimal satu hari sebelum 

pelaksanaan praktikum 

Mahasiswa mengisi form peminjaman alat sesuai kebutuhan 

menyiapkan peralatan praktikum 

Setelah selesai praktikum, mahasiswawajibmengembalikan alat laboratorium 

mengisi form pengembalian alat laboratorium. Jika terjadi kerusakan alat 

laboratorium wajib lapor petugas laboratorium. 

merapikan kembali alat laboratorium dan ruangan yang sudah 

 

Penanggung Jawab 

Diperiksa Disahkan 

 
 
 

Anik Inayati,Ns.,M.Kep 
Pudir I 

 
 

Nia Risa Dewi, SKp., 
M.Kep., Sp.Mat. 

Direktur 

STANDAR OPERASIONAL PROSEDURE (SOP)  

ALAT LABORATORIUM 

aboratorium ini 

tentang prosedur 

Menjamin bahwa alat yang digunakan untuk praktikum sesuai dengan kondisi 

sesuai dengan jadwal dan 

0 wib ; Jumat 08.00 - 

hari sebelum 

mengembalikan alat laboratorium 

ratorium. Jika terjadi kerusakan alat 

merapikan kembali alat laboratorium dan ruangan yang sudah 



 

 
 

 

 
 

SOP 

Judul :SOP 

Alat 
Kode Dokumen : 02/SOP
No. Revisi :  
Tanggal Berlaku :  26 Juli 2016
Halaman : 2 - 2

 

 

Diagram Alur 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
IV. REFERENSI 

1. Peraturan Akademik Akper DW
2. Permen RI No 19 tahun 2005 
3. Undang-undang No 12 tahun 2012

 

 

 

Peminjaman dan pengembalian dilakukan sesuai dengan jadwal

Meminjam alat laboratorium maksimal satu

Laboran menyiapkan peralatan praktikum

Laboran

Mahasiswa wajib mengembalikan 

apabila terdapat kerusakan dan kehilangan mahasiswa 

Mahasiswa mengisi form pengembalian alat
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Peraturan Akademik Akper DW 
Permen RI No 19 tahun 2005  

undang No 12 tahun 2012 

Peminjaman dan pengembalian dilakukan sesuai dengan jadwal

alat laboratorium maksimal satu hari sebelum pelaksanaan 

praktikum 

Mengisi form peminjaman alat 

Laboran menyiapkan peralatan praktikum 

Laboran merapikan kembali alat laboratorium dan 

ruangan yang sudah digunakan 

Mahasiswa wajib mengembalikan alat laboratorium dan 

apabila terdapat kerusakan dan kehilangan mahasiswa 

wajib mengganti alat tersebut 

Selesai 

Mulai 

Mahasiswa mengisi form pengembalian alat 

Penanggung Jawab 

Diperiksa Disahkan 
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Direktur 

Peminjaman dan pengembalian dilakukan sesuai dengan jadwal 

hari sebelum pelaksanaan 

merapikan kembali alat laboratorium dan 

alat laboratorium dan 

apabila terdapat kerusakan dan kehilangan mahasiswa 


