
Panduan Mengakses 
SIMLAB
Sistem Informasi Manajemen Laboratorium Terpadu
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1. Membuat Akun

1
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Buka laman "www.labterpadu.itk.ac.id"
1. Klik "LOGIN SIMLAB"
2. Bila belum punya akun klik "Belum punya akun? Yuk, Daftar"
3. Isi data diri dan password
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1. Isi dengan nama lengkap
2. NIM/NIP/NIPH
3. Isi email dengan email ITK
4. Pilih status sebagai "Mahasiswa" atau "Dosen"
5. Pilih program studi
6. Buat password
7. Konfirmasi password
8. klik "Register:

Jika sudah registrasi, Anda sudah 
bisa mengakses SIMLAB setelah 
melakukan login

Isi lengkap data diri
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2. Dashboard Peminjaman

bila di klik pada menu 
peminjaman ruang atau 
alat menu sebelah kiri 
akan terlihat seperti 
gambar
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Peminjaman Ruangan di Gedung Laboratorium 
Terpadu diperbolehkan bagi semua Mahasiswa 
dan Dosen selama ketersediaan ruang dan alat 
terpenuhi.

Pada peminjaman alat tidak ada pengisian 
ruangan, sehingga memungkinkan peminjaman 
alat  yang spesi f ik ,  l intas  ruangan,  atau 
penggunaan alat-alat yang harus di luar 
ruangan

Peminjaman Ruangan Laboratorium 
atau 

Peminjaman Alat Laboratorium
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1. klik
2. Isi form 

peminjaman 
ruangan

3. ceklist, 
lanjutkan 
klik next
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Berikutnya adalah memilihi alat dan bahan yang ingin digunakan dengan klik (1) Pilih pada 
"Daftar Alat Yang Tersedia" sehingga berpindah ke sisi kanan pada "Daftar Alat Yang 
Dibutuhkan" kemudian pada alat  yang akan dipinjam isi jumlah alat yang akan dipinjam (2), bila 
alat yang dibutukan salah silakan tekan icon tempat sampah (3)

1
2

3
setelah pilihan alat 
sudah benar silakan klik 
icon Simpan Data
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Semua data peminjaman akan terlihat pada menu riwayat peminjaman

Menus Dashboard >> Peminjaman Ruang laboratorium/Peminjaman Alat laboratorium 
>> Modul Mahasiswa >> Riwayat Peminjaman Ruang/Riwayat Peminjaman Alat
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Silakan progres peminjaman ditunggu dengan memantau email dan SIMLAB.
Alur peminjaman ruang/alat sebagai berikut :

Ka LabTer 
memverifikasi

PLP/Laboran
memverifikasi

Mahasiswa 
menerima 

persetujuan

Cetak Surat 
Persetujuan

Datang ke 
LabTerBerkegiatan

Laporan 
kepada 

PLP/Laboran

Mahasiswa 
mengajukan 
permohonan

Selesai
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