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1. Tujuan 

Menjamin bahwa kebersihan fasilitas laboratorium dapat menunjang 
kegiatan akademik mahasiswa (praktikum dan penelitian), kegiatan analisis 
laboran dan kegiatan penelitian dosen. Selain itu dosen, laboran dan 
mahasiswa dapat merasa nyaman ketika melakukan aktivitas yang ada di 
laboratorium.  

 

2. Ruang Lingkup 

Manual prosedur ini memuat prosedur yang harus dilakukan oleh Mahasiswa 
(praktikum dan penelitian), dosen dan laboran apabila melakukan kegiatan 
analisis atau penelitian di laboratorium. 

 

3. Pihak-pihak yang terkait 

a. Ketua Laboratorium di Jurusan THP 

b. Laboran 

c. Dosen 

d. Mahasiswa 

e. Petugas kebersihan 

f. Bendahara Jurusan 

g. Administrasi Jurusan 

 

4. Prosedur 

a. Petugas kebersihan mengecek kebersihan ruang laboratorium.  
b. Petugas kebersihan mengajukan kebutuhan fasilitas kebersihan ruang 

laboratorium kepada administrasi jurusan THP. 
c. Administrasi jurusan THP mengajukan uang untuk pembelian 

kebutuhan fasilitas kebersihan ruang dan lorong kepada bendahara 
jurusan. 

d. Administrasi membelanjakan kebutuhan untuk fasilitas kebersihan. 
e. Petugas layanan umum membersihkan seluruh ruang laboratorium 

diantaranya lantai, dinding, langit-langit, meja dan jendela mulai pukul 
06.00-08.00. 

f. Petugas membuang sampah yang ada di setiap tempat sampah di 
depan ruang laboratorium jurusan ke tempat pembuangan sampah. 

g. Laboran membantu menjaga kebersihan laboratorium dengan 
membersihkan dan merawat sarana dan prasarana di laboratorium. 

h. Mahasiswa wajib menjaga kebersihan laboratorium dengan ikut 
membersihkan meja kerja setelah praktikum atau penelitian selesai. 

i. Ketua laboratorium bertanggung jawab dalam memantau kebersihan 
laboratorium. 

 



5. Bagan Alir 

 

Mengecek kebersihan ruang laboratorium (setiap 

hari) 

Mengajukan kebutuhan fasilitas kebersihan 

ruang laboratorium (1 hari) 

Mengajukan uang untuk pembelian kebutuhan 

fasilitas kebersihan ruang dan lorong  

Menerima pengajuan kebutuhan fasilitas dan 

memberikan uang ke administrasi jurusan  

(10 menit) 

Membelanjakan kebutuhan untuk 

fasilitas kebersihan (1 jam) 

 

Administrasi Jurusan 

 

Bendahara 

jurusan 

Administrasi jurusan 
 

Mulai 

Petugas 

kebersihan 

Membersihkan seluruh ruang lab (lantai, dinding, 

langit-langit, meja, jendela (06.00-08.00) 

 

Petugas layanan 

umum 

 

Selesai 

Petugas kebersihan 

Memantau kebersihan laboratorium 

 

Ketua 

Laboratorium 

 

Daftar kebutuhan 

fasilitas kebersihan 

Uang untuk belanja 

kebutuhan fasilitas 

kebersihan 

Membantu menjaga kebersihan 

laboratorium dan ruang di jurusan 

 

Laboran 

Mahasiswa 

 

Kebutuhan fasilitas 

kebersihan 


