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PANDUAN OPERASIONAL BAKU (POB) 
LABORATORIUM BIMBINGAN DAN KONSELING 

 

Laboratorium merupakan tempat atau ruangan yang dilengkapi dengan 

alat-alat/ instrumen yang sesuai dengan kebutuhan kegiatan ilmiah praktikum ilmu 

bimbingan dan konseling (BK) baik untuk percobaan, pengujian, pengembangan 

dan demonstrasi/simulasi ilmu bimbingan dan konseling. Dalam penyelenggaraan 

pendidikan program studi bimbingan dan konseling tentunya diperlukan 

laboratorium BK, karena laboratotium menjadi organ dan unsur yang dapat 

mendukung tercapainya pembelajaran melalui kegiatan praktikum ilmu BK untuk 

memperoleh pengalaman belajar sesuai kompetensi yang ingin dicapai oleh calon 

lulusan prodi BK.  

Unsur atau personil yang terlibat dalam laboratorium BK adalah kepala 

laboratorium BK dan laboran. Kepala laboratorium BK adalah dosen program studi 

bimbingan dan konseling yang memiliki komitmen tinggi untuk mengelola 

laboratorium, sedangkan personil laboran adalah mahasiswa podi BK yang telah 

lulus matakuliah praktikum dan atau alumni yang ingin berlatih mengelola 

laboratorium BK, ditetapkan dengan SK Dekan atas usul ketua program studi.   

Banyak aktivitas yang dapat dilakukan oleh mahasiswa di laboratorium BK, 

misalnya (1) mempraktikan teori bimbingan dan konseling yang telah dipelajari, 

menemukan sikronisasi teori bimbingan dan konseling dengan praktik, 

mengembangkan teori bimbingan dan konseling yang telah dipelajari, 

mengembangkan keterampilan dasar konseling, mengembangkan ketrampilan 

menggunakan alat/instrumen bimbingan dan konseling, menumbuhkan percaya 

diri sebagai tenaga profesional bidang bimbingan dan konseling sehingga 

menghasilan lulusan yang profesional.  

Fasilitas laboratorium bimbingan dan konseling yang ada di Fakultas 

Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Adi Buana Surabaya (FKIP UNIPA 

Surabaya) sudah memenuhi standar laboratorium yang semestinya. Untuk 

memaksimalkan fungsi dan menjaga fasilitas laboratorium BK, maka dalam 

implementasinya segala pemanfaatan laboratorium mengacu pada panduan 

operasional baku (POB) yang telah dirancang. POB merupakan salah satu poin 



penting dalam pelaksanaan pelayanan publik karena segala aktivitas yang 

dilakukan di laboratorium dapat menimbulkan resiko, sehingga harus ada 

prosedur yang ketat untuk meminimalisir resiko tersebut, selain itu, Pelayanan 

laboratorium BK juga mengandung resiko (mendapat komplain dari pengguna) jadi 

harus memiliki prosedur yang jelas.  

POB dirancang guna menjaga konsistensi dan tingkat kinerja petugas, 

mengetahui dengan jelas peran dan fungsi tiap-tiap posisi, memperjelas alur 

tugas, wewenang dan tanggung jawab dari petugas terkait, melindungi petugas 

dari kesalahan administrasi, menghindari kesalahan, keraguan, duplikasi dan 

ketidak efisiensiensian kerja. Di laboratorium bimbingan dan konseling FKIP 

UNIPA Surabaya, terdapat empat POB yang telah dirancang dan dilaksanakan 

yakni (1) POB kegiatan pratikum, (2) POB peminjaman alat, (3) POB peminjaman 

alat tes, dan (4) POB peminjaman buku/pustaka prodi.  

 



Manual Prosedur 
Kegiatan Pratikum  

 

Tujuan  
 

1. Menjamin kejelasan penanggungjawab laboratorium bimbingan dan konseling 

2. Untuk menjaga agar kondisi Laboratorium  bimbingan dan konseling tetap baik dan layak 
pakai.  

 
Ruang Lingkup  

Semua pengguna ruang untuk keperluan akademik, penelitian maupun pengabdian 
masyarakat:  
 

1. Pengurus laboratorium (Ketua Laboratorium bimbingan dan konseling, Laboran)  

2. Dosen pengampu mata kuliah assesmen psikologi teknik tes 

3. Mahasiswa  

 

Garis Besar Prosedur  
 

1. Dosen pengampu mata kuliah memberikan jadwal pratikum ke kepala laborartorium  

2. petugas laboratorium menyusun jadwal pratikum  

3. petugas laboratorium menyiapkan tempat dan alat yang dibutuhkan 

4. mahasiswa melakukan kegiatan pratikum di dampingi dosen pengampu mata kuliah  

5. petugas laboratorium merapikan tempat dan alat yang sudah digunakan.  

 

 





Manual Prosedur 
Peminjaman Alat 

 

Tujuan  
 

1. Menjamin kejelasan penanggungjawab ketersediaan dan kelengkapan alat di laboratorium 
bimbingan dan konseling 

2. Untuk menjaga agar kondisi Alat yang dipinjam dari Laboratorium  bimbingan dan 
konseling tetap baik dan layak pakai.  

 
Ruang Lingkup  

Semua pengguna alat untuk keperluan akademik, penelitian maupun pengabdian 
masyarakat:  
 

1. Pengurus laboratorium (Ketua Laboratorium bimbingan dan konseling, Laboran)  

2. Dosen pengampu mata kuliah assesmen psikologi teknik tes 

3. Mahasiswa  

 

Garis Besar Prosedur  
 

1. Melapor kepada petugas dengan menyerahkan daftar alat yang akan dipinjam yang 

ditandatangani oleh dosen penanggungjawab 

2. petugas mengecek permohonan (permohonan disetujui/tidak disetujui)  

3. setelah permohonan disetujui, petugas meyiapkan dan memberikan alat yang akan dipinjam 

setelah peminjam mengisi form yang disediakan  

4. alat digunakan untuk kepentingan akademik, penelitian maupun pengabdian masyarakat 

5. Pengembalian alat yang dipinjam untuk kegiatan akademik, penelitian dan pengabdian 

masyarakat harus tepat waktu sesuai tanggal kembali yang tertera pada catatan 

peminjaman dan sepenuhnya tanggung jawab peminjam apabila ada kerusakan/kehilangan.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 





Manual Prosedur 
Peminjaman Alat Tes 

 

Tujuan  
 

1. Menjamin kejelasan penanggungjawab ketersediaan dan kelengkapan alat tes di 
laboratorium bimbingan dan konseling 

2. Untuk menjaga agar kondisi Alat Tes Psikologi yang dipinjam dari Laboratorium  bimbingan 
dan konseling tetap baik dan layak pakai.  

 
Ruang Lingkup  

Semua pengguna alat-alat tes psikologi untuk keperluan akademik, penelitian maupun 
pengabdian masyarakat:  
 

1. Pengurus laboratorium (Ketua Laboratorium bimbingan dan konseling, Laboran)  

2. Dosen pengampu mata kuliah assesmen psikologi teknik tes 

3. Mahasiswa  

4. Stakeholder (pengguna alat) 

Garis Besar Prosedur  
 

1. Melapor kepala laboratorium dengan menyertakan jadwal praktikum yang ditandatangani 

oleh dosen pengampu mata kuliah.Uuntuk keperluan penelitian, pengabdian, maupun 

penggunaan jasa pengetesan oleh stek holder harus menyertakan surat resmi dari instansi 

terkait.  

2. Permohonan peminjaman alat tes psikologi yang telah disetujui di teruskan kepada Laboran.  

3. Laboran menyiapkan dan memberikan alat tes psikologis kepada pemohon, setelah pemohon 

mengisi form pemohon yang disediakan laboratorium.  

4. Bagi keperluan praktikum, alat tes tidak diperkenankan untuk dibawa keluar laboratorium.  

5. Pengembalian alat tes psikologi yang dipinjam untuk kegiatan penelitian, pengabdian, 

ataupun jasa oleh stek holder harus tepat waktu sesuai tanggal kembali yang tertera pada 

catatan peminjaman dan sepenuhnya tanggung jawab peminjam apabila ada 

kerusakan/kehilangan.  

6. Para peminjam secara penuh tanggung jawab, wajib dan harus menjaga kerahasiaan dan 

kondisi atas barang-barang yang dipinjam dalam keadaan baik dan seperti semula.  

 

 





Manual Prosedur 
Peminjaman Buku  

 

Tujuan  
 

1. Menjamin kejelasan penanggungjawab ketersediaan dan kelengkapan alat di laboratorium 
bimbingan dan konseling 

2. Untuk menjaga agar kondisi buku yang dipinjam dari Laboratorium  bimbingan dan 
konseling tetap baik dan layak pakai.  

 
Ruang Lingkup  

Semua pengguna buku untuk keperluan akademik, penelitian maupun pengabdian 
masyarakat:  
 

1. Pengurus laboratorium (Ketua Laboratorium bimbingan dan konseling, Laboran)  

2. Dosen pengampu mata kuliah assesmen psikologi teknik tes 

3. Mahasiswa  

 

Garis Besar Prosedur  
 

1. Melapor kepada petugas dengan menyerahkan buku yang akan dipinjam dengan 

menyertakan kartu tanda mahasiswa (KTM)  

2. petugas memverifikasi permohonan peminjaman buku (permohonan disetujui/tidak disetujui)  

3. setelah permohonan disetujui, petugas mencatat dan memberikan buku yang akan dipinjam 

setelah peminjam mengisi form yang disediakan  

4. peminjam buku menggunakan  untuk kepentingan akademik maupun penelitian. 

5. Pengembalian buku harus tepat waktu sesuai tanggal kembali yang tertera pada catatan 

peminjaman dan sepenuhnya tanggung jawab peminjam apabila ada kerusakan/kehilangan.  

 

 

 

 

 




