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Tujua SIMLAB
• Memudahkan akses layanan laboratorium untuk semua civitas dari semua prodi
• Pemantauan okupansi ruangan laboratorium di era new normal
• Sistem yang terdokumentasi, memudahkan akses informasi dan analisis 

penggunaan laboratorium

SIMLAB dikembangkan untuk keteraturan pelayanan penggunaan Laboratorium 
Terpadu ITK, yang meliputi :
1. Penjadwalan pemakaian ruangan laboratorium;
2. Peminjaman ruang laboratorium;
3. Peminjaman alat dan bahan laboratorium;
4. Manajemen alat dan stok bahan laboratorium;
5. Layanan pengujian laboratorium;
6. Segala kegiatan yang berhubungan dengan kebutuhan yang ada pada 

Laboratorium Terpadu ITK 2
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Juni- September:
~1100 peminjaman ruang/alat
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q User Dosen
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q User Dosen
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q User Dosen
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q User Dosen
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q User Dosen
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q User Dosen
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q User Koordinator Prodi
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q User Kepala Laboratorium Terpadu
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q User Petugas Laboran
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q User Dosen (Progress 
Penjadwalan Praktikum)
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q User Dosen (Bukti 
Penjadwalan Praktikum)
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q User 
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q Verifikasi oleh Kepala Laboratorium Terpadu
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q Verifikasi oleh Petugas Laboran
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q Progress 
peminjaman 
dapat dilihat 
oleh User
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q Bukti Peminjaman
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q Form Pengembalian Alat
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q Verifikasi oleh Petugas Laboran dan Bukti Pengembalian



Prokes Lab
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1. Dosen dan mahasiswa (praktikan) yang akan melakukan kegiatan laboratorium wajib 
registrasi, login, dan mengisi form penggunaan fasilitas laboratorium melalui 
SIMLAB pada laman labterpadu.itk.ac.id. Alternatif form penggunaan laboratorium dapat 
diakses pada tautan s.id/FormLT1 selama masih diaktifkan;

2. Sebelum berkegiatan di laboratorium, pengguna berkoordinasi dengan pranata 
laboratorium pendidikan (PLP);

3. Maksimal jumlah pengguna laboratorium dan PLP di dalam ruangan adalah 50% 
dari kapasitas ruang laboratorium. Untuk ruangan laboratorium berkapasitas besar, 50% 
kapasitas adalah 26 orang. Untuk ruangan laboratorium kecil, 50% kapasitas adalah 13 
orang;

4. Sebelum memasuki ruang laboratorium praktikan dan PLP wajib mencuci tangan dan 
sudah melakukan pengecekan suhu saat memasuki wilayah ITK;

5. Pengguna laboratorium memasuki ruangan dengan teratur dan tidak bergerombol;
6. Pengguna laboratorium yang merasa kurang sehat tidak diperkenankan memasuki 

ruang laboratorium;
7. PLP memberikan induksi keselamatan kepada pengguna laboratorium sebelum 

berkegiatan;
8. Pengguna laboratorium dan PLP wajib mengenakan masker selama di dalam ruang 

laboratorium, mengutamakan penggunaan ventilasi terbuka daripada air conditioner 
(AC), menjaga jarak, dan mengurangi mobilitas;

9. Setelah selesai berkegiatan, praktikan dan PLP wajib merapikan dan membersihkan 
ruangan dan alat laboratorium sebelum keluar ruangan;

10. Dilarang membawa peralatan laboratorium keluar ruang laboratorium tanpa izin dari PLP 
dan Kepala Laboratorium;

11. Dilarang meninggalkan barang apapun di dalam ruang laboratorium. Apabila terdapat 
kehilangan maka laboratorium tidak bertanggung jawab;

12. Dilarang merokok di ruang laboratorium.
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Terima kasih
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