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A. VISI MISI UKSW 

VISI UKSW 

a. Menjadi Universitas Scientiarum untuk pembentukan persekutuan pengetahuan tingkat tinggi, yang 

terikat kepada pengajaran kebenaran (alethea) berdasarkan pada realisme Alkitabiah.  

b. Menjadi Universitas Magistrorum et scholarium untuk pembentukan minoritas yang berdaya cipta 

(creative minority) bagi pembangunan dan pembaruan masyarakat dan negara Indonesia. 

c. Menjadi Pembina kepemimpinan untuk berbagai jabatan dalam masyarakat (termasuk gereja) yang 

sedang membangun. 

d. Menjadi radar dalam situasi perubahan kebudayaan dan politik, mensinyalir, mencatat perubahan-

perubahan itu. 

e. Menjadi pelayan yang memberi kritik yang normatif kepada gereja dan masyarakat. 

 

MISI UKSW 

a. Melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi, yaitu: Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian, dan 

Pengabdian kepada masyarakat 

b. Melaksanakan Perguruan Tinggi Kristen Indonesia, yang kegiatan-kegiatannya pada satu pihak 

mempunyai motivasi dan merupakan bentuk perwujudan iman Kristen yang oikumenis dan pada pihak 

lain menjawab secara tepat dan bertanggungjawab situasi sosio-kultural dan kebutuhan bangsa serta 

negara Republik Indonesia. 

c. Mendorong dan mengembangkan sikap serta pemikiran yang kritis-prinsipial dan kreatif-realistis, 

berdasarkan kepekaan hati nurani yang luhur dan dibimbing oleh Firman Tuhan. 

d. Mewujudkan pusat pemikiran dan pengalaman untuk pembinaan kehidupan yang adil, bebas, tertib, 

serta sejahtera. 

e. Mencari dan mengusahakan terdapatnya hubungan yang bermakna antara iman Kristen dengan 

berbagai bidang ilmu dan kegiatan atau pelayanan. 

f. Mengajar, mendidik, dan membentuk manusia-manusia yang bertanggungjawab yang berpedoman 

pada kebenaran, keadilan, dan kasih. 

 

B. RUANG LINGKUP 

Bagian ini menerangkan kriteria minimal sarana prasarana, tata kelola, sumber daya manusia, keselamatan 

kerja pada Laboratorium Sains dan Teknologi di Universitas Kristen Satya Wacana dengan mengacu pada SNPT 

dan indikator akreditasi program studi dan institusi. 

 

C. ACUAN 

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi; 

2. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendididikan Tinggi No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem 

Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi; 

3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang 

Standar Nasional Pendidikan Tinggi; 

4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang 

Akreditasi Perguruan Tinggi dan Program Studi. 

5. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi Tahun 2018, diterbitkan oleh Direktorat 

Penjaminan Mutu & Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Riset, 

Teknologi, dan Pendidikan Tinggi 

6. Surat Keputusan Pengurus Yayasan Perguruan Tinggi Kristen Satya Wacana Nomor 

248/B/YSW/XI/2016 tentang Statuta Universitas Kristen Satya Wacana 



7. Surat Keputusan Rektor UKSW Nomor 651/Kep./Rek./10/2018 tentang Pemberlakukan Rencana 

Strategis Universitas Kristen Satya Wacana Tahun 2017-2022. 

8. Surat Keputusan Rektor UKSW No. 346/Kep./Rek./9/2020 tentang Pemberlakuan Sistem Penjaminan 

Mutu Internal Universitas Kristen Satya Wacana 2020 

 

D. RASIONAL STANDAR 

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi UKSW, serta memastikan bahwa tujuan-tujuan UKSW dapat dicapai 

secara efektif, maka UKSW merancang, merumuskan, menyusun, menetapkan serta melaksanakan Standar 

Laboratorium Sains dan Teknologi. Standar mutu ini disusun berdasarkan Standar Nasional Pendidikan Tinggi 

yang tertuang dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 

2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Indikator-indikator yang digunakan untuk mengukur 

ketercapaian standar mutu Laborarotium diturunkan dari SNPT dan dari indikator penilaian akreditasi BAN-

PT, baik institusi maupun program studi. 

 

E. TUJUAN STANDAR 

Standar Laboratorium Sains dan Teknologi diimplementasikan di UKSW dengan tujuan sebagai berikut 

1. Memfasilitasi pimpinan UKSW untuk menetapkan kebijakan-kebijakan terkait tata kelola dan 

pengembangan Laboratorium Sains dan Teknologi. 

2. Memfasilitasi fakultas, departemen dan program studi dalam menetapkan standar mutu yang jelas 

dan terukur terkait dengan tata kelola dan pengembangan Laboratorium Sains dan Teknologi  

3. Memfasilitasi fakultas, departemen dan program studi dalam pengelolaan Laboratorium Sains dan 

Teknologi dengan mengedepankan mutu pada bidang Pendidikan, penelitian dan pengabdian 

masyarakat  

4. Memfasilitasi dosen dan mahasiswa dalam perencanaan, pelaksanaan, pengevaluasian demi 

peningkatan mutu pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat 

5. Memfasilitasi LPM UKSW bersama dengan tim penjaminan mutu pada tingkat fakultas, departemen 

dan program studi dalam merencanakan dan melaksanakan program evaluasi dan pemutakhiran 

sarana, prasarana, tata kelola, sumber daya manusia, dan keselamatan kerja di Laboratorium Sains 

dan Teknologi. 

 

F. SUBJEK YANG BERTANGGUNGJAWAB 

1. Senat UKSW bertanggungjawab dalam memberikan pertimbangan terhadap draft Standar 

Laboratorium Sains dan Teknologi. Pertimbangan dituangkan dalam bentuk berita acara. 

2. Rektor UKSW bertanggungjawab menetapkan Standar Laboratorium Sains dan Teknologi. 

3. Pembantu Rektor Bidang Akademik bertanggungjawab memeriksa Standar Laboratorium Sains dan 

Teknologi 

4. Pimpinan UKSW, fakultas dan departemen bertanggungjawab dalam pelaksanaan Standar 

Laboratorium Sains dan Teknologi  pada arasnya masing-masing. 

5. LPM bertanggungjawab dalam mengawal seluruh proses perencanaan, perumusan, penetapan, 

pelaksanaan, pengendalian dan peningkatan Standar Laboratorium Sains dan Teknologi . 

6. Satgas Perumusan Standar Mutu UKSW bertanggungjawab dalam merumuskan dan menyusun draft 

Standar Laboratorium Sains dan Teknologi . Satgas ini ditetapkan melalui SK Rektor UKSW. 

7. Auditor mutu internal di bawah koordinasi LPM bertanggungjawab dalam melakukan evaluasi 

terhadap pencapaian Standar Laboratorium Sains dan Teknologi  melalui mekanisme Audit Mutu 

internal (AMI). 

 



G. DAFTAR ISTILAH 

1. Laboratorium adalah tempat untuk melakukan kegiatan penelitian ilmiah, percobaan, pengukuran 

atau pelatihan ilmiah. 

2. Laboratorium Sains dan Teknologi adalah tempat untuk melakukan kegiatan penelitian ilmiah, 

percobaan, pengukuran atau pelatihan ilmiah yang ruang lingkup dan pengelolaannya berada pada 

Fakultas atau Departemen bidang Sains, Teknik dan Teknologi. 

 

H. PERNYATAAN STANDAR LABORATORIUM SAINS DAN TEKNOLOGI 

Laboratorium Sains dan Tekonologi memiliki sarana prasarana, tata kelola, sumber daya manusia dan 

keselamatan kerja yang dirumuskan dengan mengacu pada visi dan misi UKSW, serta kebutuhan pihak 

berkepentingan. Tingkat pemenuhan standar minimal untuk setiap laboratorium sebagai berikut:  

1. Laboratorium Sains dan Teknologi memiliki fasilitas fisik laboratorium/ bengkel/ studio/ kebun 

percobaan/ berdasarkan kebutuhan yang relevan untuk mendukung pelaksanaan dan menjamin 

kualitas pendidikan (pratikum), penelitian dan PkM.  

2. Laboratorium Sains dan Teknologi memiliki ruang-ruang, termasuk ruang terbuka dengan peruntukan 

khusus berdasarkan kebutuhan setiap pengguna laboratorium untuk menjamin keselamatan dan 

kesehatan selama melaksanakan proses pendidikan,penelitian dan PkM.  

3. Laboratorium Sains dan Teknologi memiliki peralatan dan kelengkapan laboratorium yang siap 

digunakan berdasarkan tingkat kebutuhan dan kecukupan untuk menunjang kegiatan pratikum, 

penelitian dan PkM.  

4. Laboratorium Sains dan Teknologi menyediakan zat/bahan berdasarkan kebutuhan setiap pengguna 

laboratorium untuk keperluan Pendidikan (pratikum) penelitian, dan PkM. 

5. Laboratorium Sains dan Teknologi memiliki daftar inventaris peralatan laboratorium/bengkel/studio 

yang dilengkapi dengan nama, spesifikasi, kegunaan, sumber pengadaan, tahun diperoleh, kondisi 

terakhir peralatan untuk mendukung pelaksanaan pratikum, penelitian dan PkM serta pengembangan 

Laboratorium.  

6. Laboratorium Sains dan Teknologi memiliki pengaturan laboratorium dan peralatan yang dapat 

diakses melalui sistem secara online berdasarkan jenis laboratorium dan peralatan yang dapat dipakai 

bersama untuk mendukung kegiatan pratikum, penelitian dan PkM bagi seluruh sivitas di 

Fakultas/Departemen/Prodi di lingkungan UKSW. 

7. Kepala Laboratorium Sains dan Teknologi menyusun sistem organisasi laboratorium/bengkel/studio 

berdasarkan kebutuhan organisasi untuk menjamin pengelolaan berjalan dengan lancar. 

8. Kepala Laboratorium Sains dan Teknologi menyusun tugas dan kewenangan bagi staff laboran, dan 

analis/teknisi berdasarkan penugasan masing-masing untuk menjamin pelayanan dan pemanfaatan 

laboratorium berjalan lancar. 

9. Kepala Laboratorium Sains dan Teknologi menyusun ketentuan kerja di laboratorium/bengkel/studio 

berdasarkan kebutuhan setiap penggunan laboratorium/bengkel/studio untuk menjamin kualitas 

penggunaan terutama pendidikan, penelitian dan PkM. 

10. Kepala Laboratorium Sains dan Teknologi menyusun jadwal penggunaan laboratorium berdasarkan 

tingkat kebutuhan setiap pengguna laboratorium/bengkel/studio untuk menjamin kualitas 

pendidikan, penelitian dan PkM. 

11. Kepala Laboratorium Sains dan Teknologi menyusun SOP dan instruksi kerja pemakaian peralatan 

berdasarkan tingkat penggunaan untuk menjamin kualitas penggunaan terutama pendidikan, 

penelitian dan PkM. 

12. Kepala Laboratorium Sains dan Teknologi bersama dosen pengampu mata kuliah menyusun penuntun 

Praktikum yang dilayanidi laboratorium/bengkel/studio berdasarkan matakuliah yang memerlukan 

untuk menjamin kualitas penggunaan terutama pembelajaran 



13. Kepala Laboratorium Sains dan Teknologi menyusun ketentuan dan mekanisme pengelolaan bahan 

kimia habis pakai dan zat berbahaya berdasarkan ketentuan yang berlaku untuk menjamin keamanan 

Laboratorium/bengkel/studio. 

14. Kepala Laboratorium Sains dan Teknologi membuat perencanaan dan penugasan kepada staf 

laboran/analis/teknisi mengikuti pelatihan pengembangan dan operasional peralatan baru 

berdasarkan bidang keahliannya untuk menjamin kualitas pelayanan Pendidikan, penelitian dan 

pengabdian masyarakat.  

15. Kepala Laboratorium Sains dan Teknologi menyusun SOP dan intruksi keselamatan kerja berdasarkan 

persyaratan keamanan kerja untuk menjamin keselamatan pengguna selama melakukan aktifitas di 

dalam laboratorium/bengkel/studio. 

 

I. STRATEGI PENCAPAIAN 

1. Pembantu Rektor 1 menetapkan Kebijakan Akademik yang mengacu pada Sistem Penjaminan Mutu 

Internal Universitas Kristen Satya Wacana 2020 

2. Pembantu Rektor 1 membentuk Tim Satgas Tata Kelola Laboratorium Sains dan Teknologi UKSW yang 

ditetapkan dengan SK Rektor, 

3. Tim Satgas menyusun rancangan Garis Besar Tata Kelola dan Pengembangan Laboratorium Sains dan 

Teknologi UKSW 

4. Tim Satgas melaporkan kepada Pembantu Rektor 1 

5. Tim Satgas dan Pembantu Rektor 1 mempresentasikan di forum Rapat Senat untuk memperoleh 

masukan. 

6. Rektor menetapkan Garis Besar Tata Kelola dan Pengembangan Laboratorium Sains dan Teknologi 

dalam SK Rektor. 

7. Dekan dan monitoring proses pemutakhiran Tata Kelola dan Pengembangan Laboratorium Sains dan 

Teknologi oleh Kepala Laboratorium. 

 

J. INDIKATOR PENCAPAIAN 

 

No. Ref. Indikator 
Periode Pencapaian 

2020-2021 2021-2022 2022-2023 

1 M.PT-

37 

C.5.4.b 

PS-01 

PS-02 

PS-03 

PS-04 

PS-05 

PS-06 

Kecukupan sarana 

dan prasarana 

terlihat dari 

ketersediaan, 

kemutakhiran, dan 

relevansi, 

mencakup: fasilitas 

dan peralatan untuk 

pendidikan, 

penelitian, PkM, 

dan memfasilitasi 

yang berkebutuhan 

khusus 

Tersedia kebijakan 

tata kelola dan 

pengembangan 

laboratorium yang 

disahkan SK Rektor 

 

Tersedianya Prosedur 

Kerja di Laboratorium 

Sains dan Teknologi 

 

Tersedianya Prosedur 

Peminjaman ruang 

laboratorium untuk 

keperluan pratikum, 

penelitian dan PkM 

 

Tersedianya 

peralatan pratikum, 

penelitian, PkM 

yang usianya di 

bawah 10 tahun 

sebanyak 60-75 % 

 

Tersedianya 

peralatan pratikum 

dengan 

perbandingan alat 

dan mahasiswa 1:10 

 

 

 

Tersedianya 

peralatan pratikum, 

penelitian, PkM 

yang usianya di 

bawah 10 tahun 

sebanyak 75-90 % 

 

Tersedianya fasilitas 

untuk menunjang 

yang berkebutuhan 

khusus 60%. 

 

Implementasi 

kebijakan 

 



No. Ref. Indikator 
Periode Pencapaian 

2020-2021 2021-2022 2022-2023 

Tersedianya rencana 

pengembangan 

Laboran/analis/teknisi 

laboratorium 

 

Tersedianya daftar 

inventaris peralatan 

Laboratorium 

berdasarkan relevansi 

dan kemutakhiran 

 

Implementasi 

kebijakan 

 

Monitoring dan 

evaluasi per tahun. 

Tersedianya fasilitas 

untuk menunjang 

yang berkebutuhan 

khusus 40% 

 

Tersedianya ruang-

ruang khusus 

dengan tingkat 

keamanan dan 

keselamatan tinggi 

dalam Laboratorium  

 

Tersedianya sistem 

online untuk 

pengaturan 

laboratorium dan 

peralatan yang 

dapat diakses 

bersama. 

 

Implementasi 

kebijakan 

 

Monitoring dan 

evaluasi per tahun. 

 

Monitoring dan 

evaluasi per tahun. 

2. PS-03 

PS-04 

PS-05 

Tersedianya kode, 

jenis, jumlah, lokasi, 

frekuensi 

penggunaan dan 

kondisi alat yang 

identik dengan satu 

laboratorium 

Pemutakhiran daftar 

kebutuhan alat 

laboratorium secara 

serentak. 

 

Monitoring dan 

evaluasi 

pemutakhiran 

peralatan 

laboratorium. 

 

 

 

 

 

 

 

Monitoring dan 

evaluasi 

pemutakhiran 

peralatan 

laboratorium. 

Monitoring dan 

evaluasi 

pemutakhiran 

peralatan 

laboratorium. 



No. Ref. Indikator 
Periode Pencapaian 

2020-2021 2021-2022 2022-2023 

3 PS-06 

PS-07 

Tersedianya 

struktur dan sistem 

organisasi 

laboratorium/ 

bengkel/ studio di 

semua 

laboratorium sains 

dan teknologi. 

Penetapan struktur 

dan sistem organisasi 

untuk semua 

laboratorium sains 

dan teknologi. 

 

Terimplementasikan 

struktur dan sistem 

organisasi untuk 

semua laboratorium 

sains dan teknologi.  

Terimplementasikan 

struktur dan sistem 

organisasi untuk 

semua laboratorium 

sains dan teknologi.  

 

Monitoring, evaluasi 

dan perbaikan 

struktur dan sistem 

organisasi untuk 

semua laboratorium 

sains dan teknologi. 

Terimplementasikan 

struktur dan sistem 

organisasi untuk 

semua laboratorium 

sains dan teknologi.  

 

Monitoring, evaluasi 

dan perbaikan 

struktur dan sistem 

organisasi untuk 

semua laboratorium 

sains dan teknologi. 

 

4 PS-08 Tersedianya jabaran 

tugas dan 

tanggungjawab 

staff laboran, dan 

analis/ teknisi 

berdasarkan 

penugasan masing-

masing untuk 

semua 

laboratorium sains 

dan teknologi. 

Penyusunan dan 

penetapan jabaran 

tugas dan 

tanggungjawab staff 

laboran, dan analis/ 

teknisi. 

 

Implementasi 

kebijakan 

 

Monitoring, evaluasi 

dan perbaikan jabaran 

tugas dan 

tanggungjawab staff 

laboran, dan analis/ 

teknisi 

 

Implementasi 

kebijakan 

 

Monitoring, evaluasi 

dan perbaikan 

jabaran tugas dan 

tanggungjawab staff 

laboran, dan analis/ 

teknisi. 

Implementasi 

kebijakan 

 

Monitoring, evaluasi 

dan perbaikan 

jabaran tugas dan 

tanggungjawab staff 

laboran, dan analis/ 

teknisi. 

5 PS-09 Tersedianya 

ketentuan kerja di 

laboratorium/ 

bengkel/ studio 

berdasarkan 

kebutuhan setiap 

penggunan 

laboratorium/ 

bengkel/ studio. 

Penyusunan dan 

penetapan ketentuan 

kerja di laboratorium/ 

bengkel/ studio 

berdasarkan 

kebutuhan setiap 

penggunan 

laboratorium/ 

bengkel/ studio. 

 

Implementasi 

kebijakan. 

 

 

Implementasi 

kebijakan. 

 

Monitoring, evaluasi 

dan perbaikan 

ketentuan kerja di 

laboratorium/ 

bengkel/ studio. 

Implementasi 

kebijakan. 

 

Monitoring, evaluasi 

dan perbaikan 

ketentuan kerja di 

laboratorium/ 

bengkel/ studio. 



No. Ref. Indikator 
Periode Pencapaian 

2020-2021 2021-2022 2022-2023 

Monitoring, evaluasi 

dan perbaikan 

ketentuan kerja di 

laboratorium/ 

bengkel/ studio. 

6 PS-10 Tersedianya jadwal 

penggunaan 

laboratorium untuk 

semua 

laboratorium sains 

dan teknologi. 

Penyusunan dan 

implementasi jadwal 

penggunaan 

laboratorium. 

 

Monitoring dan 

evaluasi 

ketercukupan 

laboratorium sains 

dan teknologi. 

Penyusunan dan 

implementasi 

jadwal penggunaan 

laboratorium. 

 

Monitoring dan 

evaluasi 

ketercukupan 

laboratorium sains 

dan teknologi. 

Penyusunan dan 

implementasi 

jadwal penggunaan 

laboratorium. 

 

Monitoring dan 

evaluasi 

ketercukupan 

laboratorium sains 

dan teknologi. 

 

7 PS-11 Tersedianya SOP 

dan instruksi kerja 

pemakaian 

peralatan 

berdasarkan tingkat 

penggunaan untuk 

semua 

laboratorium sains 

dan teknologi. 

Penyusunan dan 

penetapan SOP serta 

instruksi kerja 

pemakaian peralatan. 

 

Implementasi SOP 

dan instruksi kerja 

pemakaian peralatan. 

 

Monitoring dan 

evaluasi 

ketercukupan dan 

kemutakhiran 

peralatan 

laboratorium. 

 

Implementasi SOP 

dan instruksi kerja 

pemakaian 

peralatan. 

 

Monitoring dan 

evaluasi 

ketercukupan dan 

kemutakhiran 

peralatan 

laboratorium. 

Implementasi SOP 

dan instruksi kerja 

pemakaian 

peralatan. 

 

Monitoring dan 

evaluasi 

ketercukupan dan 

kemutakhiran 

peralatan 

laboratorium. 

8 PS-12 Tersedianya Modul 

Praktikum yang 

dilayani di 

laboratorium/ 

bengkel/ studio 

untuk semua 

matakuliah yang 

menggunakan 

laboratorium sains 

dan teknologi. 

 

 

Penyusunan modul 

praktikum 

laboratorium sains 

dan teknologi. 

 

Implementasi modul 

praktikum 

laboratorium sains 

dan teknologi. 

Penyusunan modul 

praktikum 

laboratorium sains 

dan teknologi. 

 

Implementasi 

modul praktikum 

laboratorium sains 

dan teknologi. 

Penyusunan modul 

praktikum 

laboratorium sains 

dan teknologi. 

 

Implementasi 

modul praktikum 

laboratorium sains 

dan teknologi. 



No. Ref. Indikator 
Periode Pencapaian 

2020-2021 2021-2022 2022-2023 

9 PS-13 Tersedianya 

ketentuan dan 

mekanisme 

pengelolaan bahan 

kimia habis pakai 

dan zat berbahaya 

berdasarkan 

ketentuan yang 

berlaku bagi semua 

laboratorium sains 

dan teknologi. 

Penyusunan, 

penetapan dan 

implementasi 

ketentuan dan 

mekanisme 

pengelolaan bahan 

kimia habis pakai dan 

zat berbahaya 

berdasarkan 

ketentuan yang 

berlaku. 

 

Monitoring keamanan 

laboratorium sains 

dan teknologi. 

 

Implementasi 

ketentuan dan 

mekanisme 

pengelolaan bahan 

kimia habis pakai 

dan zat berbahaya 

berdasarkan 

ketentuan yang 

berlaku. 

 

Monitoring 

keamanan 

laboratorium sains 

dan teknologi. 

Implementasi 

ketentuan dan 

mekanisme 

pengelolaan bahan 

kimia habis pakai 

dan zat berbahaya 

berdasarkan 

ketentuan yang 

berlaku. 

 

Monitoring 

keamanan 

laboratorium sains 

dan teknologi. 

10 PS-14 Tersedianya 

perencanaan dan 

penugasan kepada 

staff laboran/ 

analis/ teknisi 

mengikuti pelatihan 

pengembangan dan 

operasinal 

peralatan baru 

berdasarkan bidang 

keahliannya untuk 

semua 

laboratorium sains 

dan teknologi. 

Penyusuanan 

perencanaan dan 

penugasan kepada 

staff laboran/ analis/ 

teknisi mengikuti 

pelatihan. 

 

Pelaksanaan program 

pengembangan staff 

laboran/ analis/ 

teknisi. 

 

Monitoring program 

pengembangan staff 

laboran/ analis/ 

teknisi. 

 

Pelaksanaan 

program 

pengembangan staff 

laboran/ analis/ 

teknisi. 

 

Monitoring program 

pengembangan staff 

laboran/ analis/ 

teknisi. 

Pelaksanaan 

program 

pengembangan staff 

laboran/ analis/ 

teknisi. 

 

Monitoring program 

pengembangan staff 

laboran/ analis/ 

teknisi. 

11 PS-15 Tersedianya SOP 

dan intruksi 

keselamatan kerja 

berdasarkan 

persyaratan 

keamanan kerja 

untuk semua 

laboratorium sains 

dan teknologi. 

Penyusunan, 

penetapan dan 

implementasi SOP 

dan intruksi 

keselamatan kerja 

semua laboratorium 

sains dan teknologi. 

Implementasi SOP 

dan intruksi 

keselamatan kerja 

semua laboratorium 

sains dan teknologi. 

Implementasi SOP 

dan intruksi 

keselamatan kerja 

semua laboratorium 

sains dan teknologi. 

 

  



K. DOKUMEN TERKAIT 

1. Prosedur mutu penggunaan fasilitas Laboratorium Sains dan Teknologi; 

2. Prosedur mutu peminjaman fasilitas Laboratorium Sains dan Teknologi; 

3. Prosedur Mutu keselamatan kerja di Laboratorium Sains dan Teknologi. 


