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1. TUJUAN: 

Prosedur ini bertujuan untuk mengatur mekanisme dan tatacara penggunaan ruangan 

serta fasilitas umum pada Laboratorium Geoteknik, Geofisika dan Geodinamik 

Departemen Teknik Geologi. 

 

2. RUANG LINGKUP 

Prosedur ini berlaku untuk seluruh kegiatan yang dilaksanakan di laboratorium baik 

berupa kegiatan praktikum maupun penelitian oleh pihak mahasiswa, dosen, dan 

pengguna dari luar departemen. 

 

3. DEFINISI 

• Laboratorium : Sarana pembelajaran di bawah departemen yang memfasilitasi 

kegiatan belajar-mengajar di luar kuliah tatap muka, di bawah koordinasi dari 

Ketua Laboratorium. Laboratorium dilengkapi dengan ruangan, alat, dan 

peraga untuk mendukung kegiatan di dalamnya.                          

• Ketua laboratorium : staf departemen yang bertugas memimpin dan mengelola 

organisasi laboratorium serta bertanggung jawab terhadap semua kegiatan di 

dalamnya. 

• Praktikum : Kegiatan akademik untuk menerapkan ilmu dan teori dengan cara 

percobaan, pengamatan, atau pengolahan data dengan menggunakan peraga 

dan alat di laboratorium maupun di lapangan. Praktikum dilaksanakan 

mahasiswa dengan bimbingan asisten praktikum dan dosen.  

• Penelitian : Kegiatan penyelidikan yang dilaksanakan secara rinci dan 

sistematis dengan metode tertentu untuk menginvestigasi, menemukan, 

menginterpretasi, dan memecahkan suatu permasalahan ilmiah. 

• Pengguna : mahasiswa, dosen, maupun pihak luar departemen yang 

menggunakan laboratorium 
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• Asisten praktikum : mahasiswa yang dipilih oleh dosen untuk membantu 

pelaksanaan kegiatan praktikum 

 

4. TANGGUNG JAWAB 

Prosedur ini menjadi tanggung jawab Ketua Laboratorium dan diperlukan adanya 

evaluasi secara berkala. Apabila terdapat penyalahgunaan, kerusakan, kehilangan, 

atau insiden dalam pelaksanaannya, perlu dilakukan review dan revisi. 

 

5. PROSEDUR 

5.1. Tata Tertib Laboratorium 

Tata tertib yang berlaku di Laboratorium Geoteknik, Geofisika dan Geodinamik 

adalah: 

1. Berpakaian rapi dan bersepatu 

2. Dilarang merokok di dalam Laboratorium  

3. Dilarang makan dan minum selama kegiatan di laboratorium  

4. Praktikan bertanggung jawab atas alat-alat yang digunakannya  

5. Praktikan bertanggung jawab atas kebersihan laboratorium  

6. Praktikan dilarang meninggalkan kegiatan praktikum tanpa izin  

7. Berlaku sopan dan menjunjung tinggi etika akademik. 

8. Menjaga kebersihan dan ketenangan ruang laboratorium selama 

berkegiatan. 

9. Menggunakan ruangan dan fasilitas pada jam kerja yang ditentukan, kecuali 

kegiatan praktikum yang dapat dilaksanakan maksimal hingga 21.00 WIB 

dengan pengawasan asisten praktikum. 

10. Mengembalikan alat, peraga, dan fasilitas ke tempat semula setelah 

pelaksanaan kegiatan dalam keadaan baik. 
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11. Kerusakan/kehilangan alat dan peraga menjadi tanggung jawab pengguna, 

wajib dilaporkan ke ketua laboratorium atau asisten praktikum, serta 

dilakukan penggantian sesuai kebijakan ketua laboratorium. 

12. Kegiatan praktikum mahasiswa didampingi oleh asisten praktikum sesuai 

jadwal yang telah disetujui ketua laboratorium. 

13. Penggunaan ruangan dan fasilitas selain penelitian dan praktikum, wajib 

mengisi form pemanfaatan laboratorium yang ditandatangani ketua 

laboratorium. 

 

5.2. Pelaksanaan Praktikum 

1. Dosen pengampu menyeleksi asisten praktikum serta mendiskusikan jadwal 

dan materi paling lambat satu minggu sebelum pelaksanaan praktikum. 

2. Asisten praktikum menyiapkan alat dan bahan minimal 15 menit sebelum 

pelaksanaan praktikum 

3. Mahasiswa wajib menaati tata tertib laboratorium serta aturan praktikum. 

4. Mahasiswa mengikuti pengarahan dan pemberian materi dari asisten 

praktikum. 

5. Mahasiswa menggunakan alat dan bahan sesuai arahan asisten praktikum 

untuk pengerjaan praktikum sesuai waktu yang ditentukan. 

6. Alat dan peraga wajib dirapikan dan dikembalikan setelah selesai praktikum 

oleh mahasiswa dan dikoordinir asisten praktikum. 

7. Asisten praktikum mencatat apabila terdapat kerusakan/kehilangan alat dan 

peraga untuk dilaporkan ke ketua laboratorium. 

8. Mahasiswa mengerjakan tes dan tugas praktikum yang diberikan asisten 

praktikum. 

9. Asisten praktikum memberikan laporan kegiatan dan nilai praktikum kepada 

dosen pembimbing apabila seluruh kegiatan praktikum telah selesai. 
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5.3. Pelaksanaan Penelitian dan Kegiatan Lain-lain 

1. Dosen atau mahasiswa yang melaksanakan penelitian mengisi buku jurnal 

kegiatan laboratorium. 

2. Pelaksanaan kegiatan selain praktikum dan penelitian mahasiswa internal 

departemen wajib meminta persetujuan ketua laboratorium melalui pengisian 

formulir pemanfaatan laboratorium (ruangan, alat, atau peraga). 

3. Peneliti dari pengguna luar mengajukan surat permohonan penggunaan 

laboratorium sesuai judul penelitian dari institusi asal. 

4. Pengguna luar wajib mematuhi tata tertib laboratorium. 

5. Anggota laboratorium atau asisten memeriksa kelengkapan alat dan bahan 

laboratorium yang diperlukan pengguna luar. 

6. Pengguna luar melaksanakan kegiatan pada jadwal yang disepakati dan di 

bawah pengawasan anggota laboratorium atau asisten yang ditunjuk. 

7. Pengguna luar mengembalikan peralatan jika telah selesai di bawah 

pengawasan asisten. Apabila terdapat kehilangan/kerusakan, dilaporkan ke 

ketua laboratorium untuk ditindaklanjuti. 

8. Pengguna luar membayar biaya sewa alat atau peraga kepada ketua 

laboratorium. 

 

6. REFERENSI LEBIH LANJUT 

Buku Panduan Akademik Departemen Teknik Geologi 

 

7. CATATAN 

Dokumen akan disimpan dan dipelihara oleh ketua dan anggota laboratorium 

 

8. DOKUMEN TERKAIT  

Formulir pemanfaatan ruangan laboratorium 

 


