
SOP PELAKSANAAN PRAKTIKUM DI LABORATORIUM PENELITIAN 
TERPADU FMIPA 

1. Dosen Penanggungjawab Praktikum menginformasikan ke lab di awal semester 
dengan jadwal mata kuliah praktikum  yang akan dilaksanakan di lab 

2. Dosen Penanggungjawab Praktikum memberikan panduan praktikum yang dilengkapi 
dengan jadwal dan rincin zat yang diperlukan serta alat dan jumlah mahasiswa serta 
kelompoknya yang nantinya dikirimkan ke bagian stok room oleh PLP untuk 
disiapkan oleh petugas stok room 

3. Stok room tidak melayani kekurangan orderan kecuali sifatnya urgen untuk 
mendisiplinkan perencanaan 

4. Informasi paling lambat 2 minggu sebelum praktikum dimulai 
5. Tidak melayani dosen yang booking lab H-1 atau H-2 pelaksanaan praktikum  
6. Dosen penanggungjawab praktikum membawa bahan habis pakai yang diperoleh dari 

uang praktikum berupa sampel, tisu, kertas saring, label, alufo dan aquades serta 
perlengkapan lain yang tidak tersedia di lab 

7. Pelaksanakan praktikum mulai dari persiapan alat yang melibatkan mahasiswa untuk 
pembelajaran dan peningkatan skill mahasiswa, diharapkan H-1 pelaksanan 
praktikum untuk melakukan sterilisasi alat dan bahan serta standarisasi bahan/ reagen 

8. Tahapan persiapan praktikum yang lama, apabila lebih dari 3 jam perkuliahan 
dimasukkan ke dalam 1 kegiatan praktikum dan bisa diklaim sebagai jumlah 
pertemuan 

9. Supervisi penggunaan alat dan bahan selama praktikum berlangsung menjadi 
tanggungjawab PLP/ laboran dan dosen penanggungjawab diwajibkan untuk selalu 
datang saat pelaksanaan praktikum berlangsung 

10. PJ praktikum selalu memperhatikan tata krama mahasiswa praktikum di lab dengan 
mendisiplinkan dari awal untuk setiap peserta praktikum membawa alat pelindung diri 
berupa  jas lab, masker, sarung tangan dan lap 

11. PJ praktikum menandatangani absensi dan mengarsipkan di lab 
12. Peserta praktikum wajib menulis loogbook penggunaan alat dan Penanggungjawab 

mengisi loogbook untuk acara  praktikum 
13. Alat gelas yang pecah selama kegiatan praktikum menjadi tanggung jawab pengampu 

praktikum dengan diskusi bersama mahasisiwa 
14. Praktikum bisa dimulai pada jam 08.00 dan berakhir jam 16.00 wita. 
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