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#1

INFORMASI PROSEDUR

Nomer SOP*

PD01-14

Judul SOP*

Kesehatan dan Keselamatan Kerja di Laboratorium

Pihak yang Terlibat

Laboran, Mahasiswa, Asisten Praktikum

Deskripsi SOP

Menginformasikan hal-hal yang berkaitan dengan keselamatan
mahasiswa praktikan di laboratorium.

Tanggal Efektif

02 Juli 2018

Tanggal Pemeriksaan

02 Juli 2019

#2

KATEGORI STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

☒ Pendidikan (PD01)
☐ Kemahasiswaan (KM01)

#3

AKTIVITAS PERUBAHAN (opsional)

No SOP

#4

Tanggal
Efektif

Perubahan Signifikan

PRASYARAT

Aturan keselamatan harus dibaca mahasiswa sebelum memulai praktikum. Berikut ini adalah aturan
keselamatan umum dan khusus. Aturan keselamatan umum berlaku umum di semua laboratorium
dalam lingkungan Departemen Teknik Elektro dan Teknologi Informas, sedangkan aturan keselamatan
khusus berlaku khusus di laboratorium tertentu. Mahasiswa diwajibkan untuk mengikuti petunjuk
keselamatan berikut dengan disiplin yang tinggi dan penuh tanggung jawab
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#5

No

LANGKAH-LANGKAH OPERASIONAL PROSEDUR

Kegiatan

Kelengkapan

Keluaran

Keterangan

1

Mahasiswa diwajibkan meletakkan
tas dan barang-barang pribadi di
tempat yang telah disediakan

Tas, Laptop
(jika tidak
dipakai),
Handphone

Tas, Laptop
(jika tidak
dipakai),
Handphone

-

2

Tidak membawa makanan dan
minuman di dalam lab

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Disarankan sepatu yang
digunakan adalah sepatu
yang berbahan karet atau
isolator yang tidak
menghantar

-

-

Masker (bila disediakan)

3

4

5

6

Mahasiswa yang berambut panjang,
melebihi bahu harus merapikan
rambutnya dengan cara diikat atau
sejenisnya
Semua civitas yang ada di
laboratorium dilarang merokok.
Mahasiswa diwajibkan untuk
menggunakan:
a. Celana panjang dan baju/kaos
berkerah selama praktikum dan
berpakaian rapi dan sopan bagi
mahasiswa, serta berpakaian
rapi dan sopan bagi mahasiswa.
b. Menggunakan sepatu dan
bukan sandal atau sepatu
sandal.
Mahasiswa berkewajiban
menggunakan peralatan
keselamatan tambahan yang
diwajibkan di laboratorium tertentu

7

Mahasiwa wajib menjalankan
praktikum berdasarkan buku
petunjuk/modul praktikum.

Modul
praktikum

Modul
praktikum

8

Jika terjadi hal-hal yang luar biasa
misalnya gempa bumi atau
kebakaran, maka keselamatan
mahasiswa praktikan lebih
diutamakan.

-

-

9

Mahasiswa dijawajibkan untuk
merapikan alat-alat praktikum,
mengembalikan ke tempat semula
dan mematikan alat-alat listrik
selesai praktikum sebelum
meninggalkan tempat praktikum..

-

-
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Mahasiwa
harus bertanya kepada
laboran atau asisten jika
tidak memahami apa
yang dilakukan selama
praktikum.
Mahasiswa harus
mendengarkan
keterangan dari laboran
atau asisten atau
petugas keselamatan
yang ditunjuk oleh
Departemen
Faktor kerapian akan
mendapatkan penilaian
khusus

#6

TEMPLATE YANG DIGUNAKAN

-
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