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1. TUJUAN : 1. Untuk memberikan penjelasan tentang tata cara penggunaan 
laboratorium Bahasa untuk kegiatan ujian/evaluasi pembelajaran 
dan atau kegiatan penunjang lain di STIKes Satria Bhakti Nganjuk.  

2. Untuk memfasilitasi kegiatan STIKes Satria Bhakti Nganjuk dalam 
menggunakan laboratorium bahasa. 
 

2. RUANG LINGKUP : 1. Proses memfasilitasi kegiatan setiap unit kerja dari internal STIKes 
Satria Bhakti Nganjuk. 

2. Mekanisme berlaku dalam penggunaan laboratorium bahasa 
untuk praktikum, penggunaan peralatan laboratorium, 
penggunaan laboratorium untuk Tri Dharma perguruan tinggi. 

 
3. DEFINISI : 1. Laboratorium bahasa merupakan sarana penunjang pelaksanaan 

kegiatan pembelajaran dan praktikum di STIKes Satria Bhakti 
Nganjuk. Seluruh Prodi di STIKes Satria Bhakti Nganjuk 
menggunakan laboratorium bahasa untuk menunjang kompetensi 
berbahasa dan proses belajar mengajar, khususnya mata kuliah 
Kompetensi Bahasa Inggris. 

2. Di dalam penggunaan lab bahasa, pihak pengguna yaitu dosen 
pengajar, dan atau kepala unit harus melakukan konfirmasi 
penggunaan laboratorium bahasa kepada pihak laboratorium 
bahasa seminggu sebelum pemakaian laboratorium bahasa. 
Konfirmasi kepada pihak laboratorium bahasa dapat berupa 
melalui whatsapp kepada kepala laboratorium bahasa/asisten 
laboratorium bahasa ataupun datang langsung ke laboratorium 
bahasa. Pengguna laboratorium bahasa hanya untuk kegiatan 
pembelajaran dan praktikum. Konfirmasi yang dimaksud adalah 
koordinasi penyesuaian jam pemakaian laboratorium bahasa 
berdasarkan jadwal pemakaian laboratorium bahasa, adapun jam 
kerja pada laboratorium bahasa adalah sebagai berikut :  

 
Senin – Jum’at : 08.00 – 15.00 WIB 

 
Dengan catatan : 
a. Penggunaan laboratorium bahasa hanya digunakan untuk 

kegiatan pembelajaran, praktikum dan tidak dipergunakan 
untuk kegiatan rapat, seminar, workshop, pengerjaan 
pelaporan, pengerjaan input data. 



b. Apabila jam, hari dan tanggal penggunaan tidak disetujui 
oleh pihak laboratorium bahasa, maka pihak lab bahasa 
akan menawarkan jam, hari lain yang bisa digunakan. 

 
 

4.  REFERENSI :     1. UU No. 36 tahun 2009 tentang kesehatan 
2. Undang undang nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan 

nasional 
3. Undang undang nomor 12 tahun 2013 tentang Pendidikan Tinggi 
4. Peraturan Pemerintah nomor 32 tahun 2013 tentang perubahan 

SNP 
5. Peraturan pemerintah nomor 60 tahun 1999 tentang pendidikan 

tinggi 
6. Peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2005 tentang standart 

Nasional Pendidikan 
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 73 tahun 1999 

tentang tatacara Penggunaan Penerimaan Negara bukan Pajak 
yang bersumber dari kegiatan tertentu 

 
5. DISTRIBUSI :     Semua pengguna Laboratorium Bahasa di STIKes Satria Bhakti 

Nganjuk 

6. PROSEDUR : 1. Pihak pengguna mengajukan surat permohonan penggunaan 
disertai dengan jadwal perkuliahan selama satu semester (apabila 
untuk keperluan praktikum) dan rincian jadwal kegiatan (apabila 
untuk selain praktikum) yang ditanda tangani oleh Ketua STIKes 
atau Wakil Ketua 1 dan Ketua Program Studi yang tertuju kepada 
Kepala Laboratorium Bahasa. Surat menjadi bukti fisik sekaligus 
administrasi bagi laboratorium bahasa bahwa Program Studi atau 
Unit pernah melakukan permohonan peminjaman Laboratorium 
Bahasa guna kegiatan praktikum. Apabila Program Studi ataupun 
pengguna yang akan menggunakan laboratorium bahasa tidak 
sesuai keterangan/SOP yang telah ditetapkan oleh pihak 
laboratorium bahasa, maka pihak Program Studi ataupun 
pengguna tidak dapat menggunakan laboratorium bahasa. 

2. Setelah mendapatkan surat permohonan dari pihak pengguna, 
maka pihak Laboratorium bahasa akan melakukan penyesuaian 
atau menyesuaikan dengan jadwal penggunaan Laboratorium 
Bahasa 

3. Setelah melakukan penyesuaian dengan jadwal penggunaan 
laboratorium bahasa, maka pengguna yang telah memasukkan 
surat permohonan penguunaan laboratorium bahasa akan 
menerima surat balasan dan sesuai dengan jadwal pengguna 
laboratorium bahasa. 

4. Asisten Laboratorium bahasa harus mempersiapkan Laboratorium 
bahasa sebelum kegiatan praktikum dimulai berdasakan jadwal 
dari surat yang telah diajukan dan diberi surat balasan oleh 
laboratorium bahasa. Hal ini untuk mempermudah mahasiswa 
ataupun dosen ataupun unit dalam menggunakan laboratorium 
bahasa. 

5. Setelah penggunaan laboratorium bahasa selesai, pengguna 
memberitahukan ke asisten lab bahasa bahwa laboratorium 
bahasa telah selesai di gunakan yang tujuannya agar asisten lab 
bahasa melakukan pengecekan kondisi ruangan dan kondisi 
komputer setelah di unakan. 

 
 

 

Disahkan oleh, Diperiksa oleh, Dipersiapkan oleh, 
Ketua STIKes Satria Bhakti Nganjuk 
 
 
 

Wakil Ketua I 
 

Koordinator Laboratorium CBT 
 
 

dr. Achdyat Premedi, M.A.R.S. Henny Purwandari,S.Kep.Ns.,M.Kes. Ganda Ardiansyah,S.Kep.,Ns.,M.Kep 



INSTRUKSI KERJA 

PENGGUNAAN LABORATORIUM BAHASA 

STIKES SATRIA BHAKTI NGANJUK 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PENGGUNA KEPALA LAB BAHASA STAFF LAB BAHASA 


