
 

1. Alur administrasi peminjaman alat dan bahan untuk kegiatan praktikum di 

Laboratorium Farmakologi dan Toksikologi Farmasi & Makanan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keterangan : 

Apabila pada saat pengecekan alat oleh laboran setelah praktikum selesai terdapat kekurangan 

jumlah alat, atau pada saat praktikum terjadi alat pecah/rusak maka praktikan harus melapor 

kepada laboran dan dapat segera mengganti alat tersebut maksimal 2 minggu setelah kejadian. 

Mahasiswa (praktikan) datang ke ruang 

staff laboratorium dan meminta form 

bon alat dan bahan kepada laboran  

 

Laboran menerima form bon alat dan bahan 

yang telah diisi oleh mahasiswa (paling 

lambat 2 hari sebelum praktikum). 

 

Laboran mengecek jumlah dan kondisi 

akhir alat dan bahan yang telah 

digunakan yang sesuai dengan form bon 

alat bahan yang telah diisi oleh 

mahasiswa (praktikan). 

 

 

Laboran menyiapkan dan mengecek 

kondisi alat dan bahan yang sesuai 

dengan form bon alat bahan yang telah 

diisi dan menyerahkan kepada 

mahasiswa (praktikan). 

 

Laboran menandatangani form bon alat 

dan bahan sebagai bukti bahwa alat dan 

bahan telah sesuai 

 

Mahasiswa (praktikan) mengisi form bon 

alat dan bahan sesuai arahan dari asisten dan 

dosen pembina praktikum 

 

 

 

Praktikan mengembalikan alat dan 

bahan yang telah digunakan pada saat  

praktikum kepada laboran dalam 

kondisi yang baik 

 

 



 

2. Alur administrasi peminjaman alat / ruang untuk kegiatan mahasiswa penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keterangan : 

Laboran lab. Farmakologi menyiapkan alat/ruang laboratorium farmakologi untuk penelitian 

dosen/mahasiswa tugas akhir jika laboratorium penelitian overload. Dalam hal ini surat/memo izin 

peminjaman alat/ruang dari ketua laboratorium penelitian/laboran dapat menyusul jika waktu penelitian 

lebih dari 1 hari. 

 

 

Mahasiswa penelitian datang ke ruang staff laboratorium 

bertemu ketua laboratorium farmakologi/laboran untuk 

menyerahkan surat/memo izin peminjaman alat/ruang dari 

ketua laboratorium penelitian/laboran 

Ketua laboratorium farmakologi 

menyetujui surat/memo 

peminjaman alat/ruang 

 

Laboran menyiapkan alat 

sesuai dengan isi surat/memo, 

mengecek kondisi alat yang 

akan dipinjam dan 

menyerahkannya kepada 

mahasiswa penelitian 

 

mahasiswa mengembalikan alat 

yang telah digunakan dalam kondisi 

baik dan ruang laboratorium telah 

dibersihkan 

 

 

Laboran terlebih dahulu mengecek 

jadwal penggunaan laboratorium 

pada kegiatan praktikum sehingga 

tidak bentrok pada saat ruang/alat 

digunakan oleh mahasiswa 

penelitian 

 

 



 

3. Alur administrasi pengurusan surat bebas laboratorium 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mahasiswa penelitian datang 

ke ruang staff laboratorium 

bertemu laboran dengan 

membawa form surat bebas 

lab. yang telah dibuat oleh 

staff TU dekanat farmasi  

Laboran mengecek berkas bon alat dan bahan 

untuk mahasiswa penelitian, sebagai 

pengecekan apakah semua alat dan bahan yang 

digunakan di lab.farmakologi telah 

dikembalikan dan mengganti alat laboratorium 

apabila ada yang pecah/rusak oleh mahasiswa 

penelitian. 

Laboran memberi nomor surat bebas lab di form 

surat bebas lab dan ditulis pada buku arsip surat 

masuk/keluar lab. farmakologi 

 

Mahasiswa penelitian meminta 

tanda tangan kepada ketua 

laboratorium farmakologi 

yang tertera di form surat 

bebas laboratorium 



 

4. Alur administrasi peminjaman alat kesehatan untuk kegiatan pengabdian 

masyarakat 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

 

Mahasiswa datang ke ruang staff 

laboratorium bertemu ketua laboratorium 

farmakologi/laboran untuk menyerahkan 

surat izin peminjaman alat kesehatan 

untuk kegiatan pengabdian masyarakat 

mahasiswa mengembalikan alat yang telah 

digunakan sesuai pada saat peminjaman 

dan dalam kondisi yang baik 

 

 

Laboran menyiapkan alat sesuai dengan isi 

surat, mengecek kondisi alat yang akan 

dipinjam dan menyerahkannya kepada 

mahasiswa pengabdian masyarakat 

 

Ketua laboratorium farmakologi 

menyetujui surat peminjaman alat 

kesehatan untuk pengabdian 

masyarakat 

 

 

Laboran terlebih dahulu mengecek 

jadwal kegiatan praktikum sehingga 

tidak bentrok pada saat alat digunakan 

oleh mahasiswa pengabdian masyarakat 

 


