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Kompetensi Dasar( Kira –kira) 

• Menggambarkan layanan pada pelaksanaan 
praktikum 

• Mendiskripsikan tuga pelaksana Praktikum 

• Kenapa tidak langsung saat praktikum ? 

• Yo embuh (ndak tau) 

 

 



PEMBATASAN 
• Yang dimaksud lab adalah lab kimia FMIPA 

jurdik Kimia  dan bukan lab yang lain. 

• Layanan dimaksud adalah layanan kepada 
mahasiswa/ siswa yang praktikum 

• Bukan layanan umum ( layanan pada publik) 
yang bersifat jasa analisis 

• Pelayan dimaksud adalah kepala lab, laboran 
dan lembaga sbg fasilitator 

 



Lembaga 

• Mengadakan (membelikan) atas usulan dari 
lab mengenai : 

  - bahan Kimia 

  - alat kimia 

  - pasilitas pendukung yang lain ( almari, rak  

     alat keselamatan) 

  - buku petunjuk praktikum 

 



 
Layanan sebelum Praktikum 

 • Membagi kelompok praktikum dan jadwal acara 
praktikum 

• Jadwal praktikum ditempel pada papan 
pengumuman seminggu sebelum pelaksanaan 
praktikum 

• Model praktikum sirkulasi atau seragam/serempak 

• Pembagian petunjuk praktikum dan kartu praktikum  
yg harus diisi( terkendali dg tanda terima) 

• Melaksanakan asistensi sesuai  jadwal praktikum 

 

 

 



Asistensi 
• Dilaksanakan pada minggu awal praktikum 

• Waktu menyesuaikan materi ( biasanya 3-4 
minggu) 

• Termasuk di dilakukan sosialisai peraturan tata 
tertib praktikum 

• Tata cara penulisan laporan praktikum 
disepakati bersama 

• Pendataan  bagi mhs yang memiliki kebutuhan 
khusus  ( sakit, lemah dll) 

• Kesepakatan penilaian (kontrak kuliah) 

 



Kepala lab 

• Memimpin manajerial satu lab (kimia analisis), 
dibantu seorang laboran) 

• Mengatur jadwal pelaksanaan praktikum dan  
memantau pelaksanaannya. 

• Mengusulkan alat dan bahan yang diperlukan 
untuk kegiatan praktikum 

• Bertanggung jawab kepada ketua jurusan 
tentang pelaksanaan praktikum 



Laboran 

• Menyiapkan alat dan bahan praktikum sesuai 
jadwal yang ada 

• Melakukan administrasi mengenai bahan 
kimia , peminjaman alat praktikum ,alat 
penelitian . 

• Melakukan perawatan bahan dan alat 
pendukung praktikum (inst) dan mampu 
mengoperasikan. 

• Melaporkan tentang keadaan bahan, alat dan 
perabot untuk di usulkan oleh kepala Lab. 

 



Penyiapan  alat praktikum 

• Set alat gelas berada diatas meja dg 
memberikan label alat yang ada 

• Set alat ada di ruang laboran  

• Gabungan dari keduanya 

• Alat khusus (instrumen) dalam tempat khusus 

  - dalam satu ruang 

  - ada pada tiap lab   

 



Penyiapan Bahan praktikum 

• Bahan diatas meja percobaan masing masing 

• Bahan ada diatas meja tertentu  

• Gabungan keduanya ( bahan umum ada pada 
tempat tertentu : H2SO4, HNO3) 

• Bahan berbahaya diletakkan pada lemari 
asam. 

• Mahasiswa melakukan percobaan pembuatan  
bahan ( menyiapkan sendiri) mis  lar standar 



Peminjaman Alat 

• Alat diletakkan dalam 1 wadah 

   (nampan ) untuk I set percobaan 

• Menuliskan nama barang yang dipinjam dalam 
kartu 

• Meninggalkan kartu mhs 

• Laboran memeriksa kelengkapan alat ketika 
dikembalikan 



Selama Praktikum 

• Dosen pengampu praktikum bertanggung 
jawab 

• Memonitor semua kegiatan praktikum 

• Menjelaskan sesuatu yang  

    penting (langsung) 

o Memberikan Penilaian kpd 

 praktikan 

 

 



Setelah Praktikum 

• Menerima pengembalian alat gelas diikuti 
manajemen penyimpanan 

• Mengatur kembali bahan kimia di meja 

• Membersihkan  ruang 

• Merapikan kursi praktikum  

• Persiapan prakt selanjutnya 

 

 



Hal Lain 

• Alat pecah atau rusak? Kapan ? 

• Mengetahui PPPK ( pingsan, tergores dll) 

• Paham jaringan listrik sederhana 

• Mengerti perbaikan ringan  instrument 

• Saat praktikum jendela dalam posisi terbuka 

• Laporan dikumpul seminggu kemudian 

• Pada akhir Praktikum ada pembahasan 

 



Penutup 

Terima Kasih Perhatiannya 

 

Mohon Maaf Atas  

 Segala Kekurangan 

 


