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StandarOperasional Prosedur(SOP) 
Laboratorium Produksi Media 

 
A. PENGERTIAN 

Laboratorium merupakan fasilitas akademik Program Magister yang dimanfaatkan oleh 
mahasiswa dan/atau dosen untuk kegiatan praktikum dan penelitian. 

 
B. TUJUAN 

1. Mengoptimalkan pengelolaan laboratorium beserta semua sumber daya yang ada di 
dalamnya agar menjadi produktif,berkualitas dan terpercaya memberikan pelayanan 
prima sebagai pusat penelusuran ilmu pengetahuan,pengembangan dan aplikasi 
penelitian di bidang Teknologi pendidikan,sehingga dapat membantu mewujudkan  
visi  dan misi  Jurusan/program studi  dalam lingkungan  Program Pascasarjana. 

2. Sebagai pedoman penggunaan  laboratorium untuk pelaksanaan praktikum  mata 
kuliah dan penelitian mahasiswa dan dosen 

 
C. RUANGLINGKUP 

Kegiatan yang  ada dalam lingkup  laboratorium meliputi  pelaksanaan kegiatan 
praktikum mata kuliah dan penelitian baik yang dilakukan oleh mahasiswa maupun 
dosen ataupun pihak luar yang menggunakan laboratorium. 

 
D. DEFINISI ISTILAH 

1. Kepala laboratorium adalah tenaga  edukatif yang ditugaskan  menjadi pimpinan 
tertinggi dalam organisasi laboratorium dan bertanggungjawab  terhadap semua 
kegiatan di laboratorium. 

2. Pembimbing praktikum adalah tenaga edukatif yang bertanggungjawab dalam 
memberikan bimbingan praktikum bagi mahasiswa untuk mata kuliah yang dibinanya. 

3.  Staf administrasi  adalah  tenaga edukatif/tenaga administratif yang  menjalankan 
fungsi administrasi dilaboratorium. 

4. Laboran adalah staf laboratorium yang membantu pelaksanaan kegiatan dan teknis 
operasional,serta mempersiapkan peralatan dan bahan untuk kegiatan praktikum dan 
penelitian. 

5. Asisten praktikum adalah mahasiswa yang diberi tugas oleh pembimbing praktikum 
atas persetujuan kepala Laboratorium untuk membantu kelancaran pelaksanaan 
praktikum, dan bertanggung jawab kepada pembimbing praktikum. 

6. Peserta praktikumadalah mahasiswayangtelah terdaftaruntukmata kuliah yang 
bersangkutan pada semester berjalan yang ditunjukkan dengan Kartu Rencana Studi 
(KRS) dan telah mendaftarkan diri untuk kegiatan praktikum pada semester berjalan. 

7. Pengguna jasa adalah mahasiswa, dosen, dan pihak luar yang menggunakan 
Laboratorium 
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E. TUGAS KEPALA LABORATORIUM  

Tugas pokok Kepala Laboratorium Program Studi adalah mengelola sumberdaya 
akademik dan menyelenggarakan manajemen pembelajaran yang berada dalam 
lingkup laboratoriumnya, dalam rangka memberikan dukungan terhadap pelaksanaan 
dan pengembangan pendidikan-pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada 
masyarakat. Uraian tugas atau pekerjaan Kepala Laboratorium adalah: 
a. Mengelola kegiatan pelaksanaan kurikulum yang menjadi program laboratorium. 
b. Mengkoordinasi pelaksanaan kegiatan penelitian di laboratorium. 
c. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat di 

laboratorium. 
d. Mendorong bertumbuhkembangnya kemandirian dan kedewasaan mahasiswa 

dalam proses pembelajaran di laboratorium sesuai dengan kebijakan yang 
ditetapkan oleh Universitas. 

e. Melaksanakan pola kepemimpinan yang berasaskan pada budaya kekeluargaan dan 
profesionalisme dalam melaksanakan tugas pokok laboratorium. 

f. Melaksanakan tugas lain yang ditetapkan oleh Kaprodi/Direktur. 
 

Secara rinci, uraian tugas pokok Kepala Laboratorium adalah: 
a. Menginventarisasi peralatan laboratorium 
b. Bertanggung jawab terhadap barang-barang inventaris laboratorium 
c. Menyiapkan laboratorium untuk matakuliah praktikum 
d. Mengecek kondisi dan mengusulkan perawatan peralatan laboratorium 
e. Berkoordinasi dengan Kaprodi dalam pengusulan penambahan peralatan 

laboratorium 
f. Menyusun jadwal dan tata tertib penggunaan laboratorium 
g. Mengusahakan optimalisasi pemanfaatan laboratorium untuk peningkatan kualitas 

pembelajaran, penelitian, pengabdian pada masyarakat  dan diversifikasi usaha 
h. Menyusun anggaran laboratorium dan membuat SPJ penggunaan keuangan 

laboratorium 
 

F. PROSEDUR 
I. TataTertibLaboratorium 

1. Mengisi daftar kunjungan lab. 
2. Menjaga kebersihan dan ketenangan ruangan. 
3. Bersikap sopan di dalam ruang lab.  
4. Dilarang makan dan minum di dalam ruangan. 
5. Memperlakukan fasilitas peralatan lab dengan baik dan  tidak merusak 

peralatan yang ada baik secara sengaja ataupun karena ceroboh. Termasuk 
merusak/mengambil segel yang ada. 

6. Dilarang membawa keluar peralatan Lab tanpa seijin  petugas Lab 
7. Dilarang memindahkan dan/atau memodifikasi konfigurasi  perangkat 

komputer, software, atau peripheral lain tanpa  seijin petugas lab 
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8. Harap tidak mencoba untuk memperbaiki sendiri perangkat  komputer dan 
peralatan produksi. Jika terjadi kerusakan/masalah pada perangkat tersebut 
dipersilahkan melapor kepada petugas lab 

9. Melakukan akses internet secara bertanggung jawab  
10. Meninggalkan ruangan dengan keadaan rapi dan bersih 

 
II. MekanismePenjadwalanPraktikum 

1. Dosen koordinator  mata kuliah atau dosen pembimbing praktikum  
menyampaikan secaratertulis kepada Kepala Program Studi bahwa mata kuliah 
yang bersangkutan akan melaksanakan Produksi Media menggunakan 
Laboratorium. Penyampaian tersebut harus dilakukan setelah kegiatan pra 
produksi selesai (naskah, rapat pra produksi) dan harus menyertakan naskah 
produksi video yang sudah direvisi oleh Dosen Pembimbing mata kuliah. daftar 
kebutuhan alat dan bahan produksi,perkiraan durasi waktu produksi,sertanama 
asistenatau kru yang akan mendampingi produksi media mahasiswa. 
Penyampaian rencana produksi media yang dilakukan secara mendadak tidak 
akan dilayani oleh pengelola Laboratorium. 

2. Ketua Program Studiselanjutnya segera  menyampaikan secara tertulis rencana 
produksi media tersebut kepada Kepala atau Sekretaris Laboratorium Produksi 
Media,disertai dengan seluruh informasi atau dokumen tersebut diatas 

3. Kepala atau Sekretaris Laboratorium menunjuk dan menyampaikan kepada staf 
atau teknisi Laboratorium terkait tentang rencana produksi Media yang 
dimaksud 

4. Staf atau teknisi Laboratorium (dapat dibantu dengan pembimbing atau asisten 
praktikum) menentukan jadwal dan mempersiapkan bahan dan alat yang akan 
digunakan 

 
III. MekanismePelaksanaanProduksi Media 

1. Selamaproduksi media berlangsung,semua mahasiswa wajib mematuhi seluruh 
tata tertib laboratorium.Staf atau teknisi laboratoriumsecara intensif memantau 
jalannya produksi media 

2. Pelaksanaan Produksi Media diharuskan tepat waktu dan sesuai jadwal yang 
sudah di tentukan. 

3. Setelah produksi Media selesai,semua alat yang  digunakan wajib dicek oleh 
mahasiswa (dikoordinir ketua tim produksi)sebelum dikembalikan ke 
staf/teknisi laboratorium 

4. Setelah produksi media selesai,ketua tim produksi menyerahkan kembali 
peralatan dan bersama-sama dengan kru memeriksa kembali keadaan alat yang 
telah digunakan. Jika ada alat yang mengalami kerusakan atau hilang ,maka 
mahasiswa bertanggung jawab memperbaiki atau mengganti alat tersebut. Dan 
wajib megisi berita acara kerusakan/hilang dan penggantian alat  

5. Staf atau teknisi laboratorium melaporkan ke Kepala Laboratorium semua 
kegiatan praktikum yang telah dilaksanakan setiap akhir semester. 
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IV. MekanismePeminjamanAlat 

1. Sebelum produksi media dimulai,ketua tim produksi media (dengan 
sepengetahuan dosen pembimbing) mengajukan permohonan tertulis 
peminjaman alat (FormA) kepada Staf atau teknisi Laboratorium. Permohonan 
tersebut harus disampaikan paling lambat 1 hari sebelum praktikum 
dilaksanakan 

2. Staf atau teknisi laboratorium menyiapkan alat dan bahan yang akan digunakan 
paling lambat 1 hari sebelum praktikum dilaksanakan 

3. Asisten praktikum melakukan cek atas alat yang telah disediakan. 
4. Bila ada kesalahan atau ketidaksesuaian antara daftar,jenis maupun jumlah alat 

sebagaimana berkas peminjama nalat, segera melapor kepada teknisi 
Laboratorium. 

5. Setelah memastikan peralatan dalam  kondisi baik dan berfungsi  sebagaimana 
mestinya,serta spesifikasinya sesuai dengan berkas peminjaman alat,asisten 
praktikum mengisi buku peminjaman alat. 

6. Saat kegiatan produksi media berlangsung, peralatan tidak boleh dipinjamkan 
atau dipindah ketempat lain 

7. Setelah produksi media selesai,ketua tim produksi media menyerahkan kembali 
peralatan dan bersama-sama dengan staf atau teknisi Laboratorium memeriksa 
kembali keadaan bahan dan alat yang telah digunakan. Jika ada alat yang 
mengalami kerusakan atau hilang, maka mahasiswa bertanggung jawab 
memperbaiki atau mengganti alat tersebut. Berita acara kerusakan/hilang dan 
penggantian alat melengkapi Form B. 

 
V. Sanksi 

1 .Mahasiswa yang tidak mematuhi tata tertib Tidak diperkenankan masuk 
Laboratorium/Mengikuti kegiatan Produksi Media  

2.Mahasiswa yang dating terlambat (tidak sesuai kesepakatan), Tidak Boleh 
Mengikuti  Kegiatan Produksi Media 

3. Mahasiswa produksi media yang  memindahkan  dan/atau   menggunakan  
peralatan tidak sesuai dengan yang tercantum dalam petunjuk dan berkas 
peminjaman alat,kegiatan praktikum yang dilaksanakan akan dihentikan dan 
kegiatan produksi  dibatalkan. 

4. Mahasiswa yang telah menghilangkan atau merusak harus mengganti sesuai 
dengan spesifikasi alat yang dimaksud, dengan kesepakatan antara kru, 
pembimbing praktikum dan kepala laboratorium.  Presentase  pengantian  alat  
yang  hilang,  rusak  atau  pecah disesuaikan dengan jenis alat atau tingkat 
kerusakan dari alat. 

5. Apa bila peserta praktikum sampai dengan jangka waktu yang ditentukan tidak 
bisa mengganti alat tersebut, maka peserta praktikum Tidak Boleh mengikuti 
ujian akhir dan apabila peserta praktikum tidak sanggup mengganti alat yang 
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hilang, rusak atau pecah dikarenakan harga alat mahal atau alat tidak ada 
dipasaran,maka nilai penggantian ditetapkan atas kesepakatan antara ketua 
program Studi,  pembimbing  praktikum  dan  mahasiswa (atau  peminjam). 
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Form Peminjaman/ Penggunaan 

Peralatan Laboratorium Produksi Media 
 

Nama Peminjam :  
Fak/Jur/ Instansi : 
Alamat   :  
No. Tlp  : 

 
 

No 

 
 

Jenis Barang/ 
 Nomor Inventaris 

 
Tanggal 
Pinjam 

 

 
Tanggal 
Kembali 

 

 
Kondisi 
Keluar 

 
Kondisi 
Kembali 

 
 

Keperluan peminjaman 

Penangggung Jawab 
Laboratorium 

 
 

Mengetahui 
 

Diterima 
         

NB :  - Jika peralatan/barang terjadi kerusakan karena kelalaian peminjam, maka peminjam wajib mengganti sebanyak 50% dari harga peralatan tersebut, 
kecuali asesoris harus mengganti 100%. 

- Jika Peralatan/barang hilang karena kelalaian peminjam, maka peminjam wajib mengganti seharga peralatan/barang yang dipinjam. 
- Persyaratan peminjaman peralatan LAB harus menyerahkan identitas diri, KTP/KTM. 

  
 
 
 
 
 

 

Surabaya,            
 
 
 
 
Peminjam 

Mengetahui, 
 
 
 
 
Kepala Lab Produksi Media 

FORM A 
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LAPORAN KERUSAKAN /KEHILANGAN 

 

No Nama Barang/ 
Nomor Inventaris Jumlah Jenis Kerusakan Sebab Kerusakan 

Perlu 
Perbaikan/ 

Penggantian 
Penanggungjawab 

Kejadian Paraf 

Iya Tidak 
         

         

 
Catatan:..............................................................................................................................................................  

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Mengetahui, 
 
 
 
 
Kepala Lab Produksi Media 

Surabaya,            
 
 
 
 
Penanggungjawab  kejadian 

FORM B 
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DAFTAR INVENTARIS LAB PRODUKSI MEDIA  
UNIVERSITAS PGRI ADI BUANA SURABAYA 

 
 

No Alat/ Barang Spesifikasi Jumlah Nomor 
Inventaris 

Kondisi Keterangan 

1 Komputer  Editing 

1. Procesor Intel Pentum 
Dual core E5200 @2,50 
Ghz 

2. Memori 1 Gg 
3. Hardisk  320 Gb 
4. Sistem Operasi Windows 7 

Professional 

12  10 BAIK 
2 RUSAK 

• 10 PC di lab ( termasuk 2 yang Rusak) 
• 1 Di Perpustakaan 
• 1 Di gunakan administrasi 
• HIBAH PHP - PTS  
 

Editing 

1. Procesor Intel Pentum 
core i7 

2. Memori 4 Gg 
3. Hardisk  1 terrabyte 

4  BAIK • Khusus Editing Pro 
• HIBAH PROVINSI JATIM 1 Buah 
• HIBAH PHP-PTS SEHAT 1Buah 

Operasional Lab 

1. Procesor Intel Pentum 
core i3 

2. Memori 4 Gg 

2  BAIK • 1 Buah di ruang Kepala Lab 
• Sebagai ganti yg dipindah perpustakaan ( 

komputer database) 
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3. Hardisk  500Gigabyte 

Komputer Server 

1. Prcecor intel xeon 
2. Memori 2 Gb 
3. Hardisk 320 Gb 

1  BAIK • Hibah PHP PTS 2009 
• Tidak pernah digunakan 

2 Kamera  Kamera Sony HDV FX1000E  3  2 BAIK 
1 RUSAK 

HIBAH PHP PTS 1 BUAH 
HIBAH PROVINSI JATIM 2 BUAH 

Handycam Sony DCR HC42E 
PAL 

1  BAIK Perbaikan 1 kali 

3 Kamera Foto Nikon D90 1  BAIK  

Nikon D7000 1  BAIK  
4 Alat Produksi Video Mixer Panasonic AG-

Mx70 
1  BAIK HIBAH PHP PTS 

Audio Mixer Peavey PV12V-
MP3 

1   HIBAH PHP PTS 

VTR Sony HVR-M25AN video 
cassettecapture 

1  BAIK HIBAH PHP PTS 

Luxmen Lampu 1000 
watt&tripot  

6  BAIK HIBAH PHP PTS  

Tripot Libec TH-2000  4  BAIK HIBAH PHP PTS 
Dolly LIBEC DL 3 2  BAIK HIBAH PHP PTS & PROVINSI JATIM 
Tripot kamera foto Vanguard 
Espod 203AB 

2  BAIK  

Tripot handycam WF WT330B 1  BAIK  
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Matrox RT.X2 video capture 2  BAIK HIBAH PHP PTS & PROVINSI JATIM 
Pinnacle 510- USB video 
capture 

11  BAIK HIBAH PHP PTS 

UPS Prolink Pro 1200S 2  BAIK HIBAH PHP PTS & PROVINSI JATIM 
Baterai Kamera NP-F970 6  5 BAIK 

1 RUSAK 
 

Charge Baterai Kamera 
Ekternal 

2  BAIK  

5 Monitor LCD TV monitor LG 21 inch 2  BAIK HIBAH PHP PTS & PROVINSI JATIM 
Monitor video JVC TM-1011G  4  BAIK HIBAH PHP PTS & PROVINSI JATIM 
LCD Monitor PC LG Flatron 
W1953SE  19 inch 

3  BAIK HIBAH PHP PTS & PROVINSI JATIM 

LCD Monitor PC Compaq 
W185Q 18 Inch 

12  BAIK HIBAH PHP PTS 
7 Buah di Lab produksi 
3 Buah di perpustakaan 
2 Buah di Administrasi 

6 Audio SET TELIKOU TM 800 Main Audio 
Station  

1  BAIK PHP PTS 

Mic Bismark BM15 Shotgun 2  BAIK  
Mic RODE NTG-1 Shotgun 4  BAIK  
Handy Talky SMP 328 P 7  6 BAIK 

1 RUSAK 
 

VHF Wirelees MIC Audio 
Technica 

4  BAIK  

Speaker Simbada CST 2118 N 2  BAIK  
Headshet Telikou  3  BAIK  

7 Printer EPSON L220 2  BAIK  
EPSON L200 1  BAIK printer digunakan administrasi kantor 

8 LCD Proyektor Panasonic 2  BAIK  
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Benq 1  BAIK  
9 Sarana / 

Prasarana 
Meja  13  BAIK 3 meja komputer  

10 meja lab 
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Saran dan Masukan: 
 
1. Maksimalisasi penggunaan Lab Produksi Media dalam Perkuliahan (Produksi Media, 

Media Interaktif)  dan mahasiswa aktif di Lab 
2. Pengadaaan Sarana pembelajaran/perkuliahan (LCD/Kabel VGA/ Kabel listrik (olor)) 

tidak seharusnya di tanggungkan ke Lab melainkan BAU, karena selama ini terutama 
kabel VGA untuk perkuliahan sering hilang atau tidak dikembalikan dan Lab 
menanggung biaya kehilangan. LCD Proyektor juga mulai melemah pencahayaannya 
karena masa pakai. 

3. Pendisiplinan SOP Lab berkaitan peminjaman Alat dan Ruang. 
4. Penanggungan jawab Lab Bahasa atas alat, pemeliharaan, peminjaman.  
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