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Plan: 
- Merencanakan rapat asisten dan kepala 

laboratorium 

- Mengidentifikasi peralatan yang dibutuhkan oleh 

laboratorium 

- Merancang tata letak peralatan dan perlengkapan 

laboratorium 

- Merencanakan anggaran pengadaan peralatan dan 

perlengkapan laboratorium 

 

Do: 
- Melakukan rapat asisten dan kepala laboratorium 

mengenai pengadaan peralatan dan perlengkapan 

laboratorium 

- Mendata peralatan yang dibutuhkan oleh 

laboratorium 

- Menempatkan peralatan dan perlengkapan 

laboratorium sesuai rancangan tata letak 

- Melakukan pengajuan anggaran pengadaan 

peralatan dan perlengkapan laboratorium ke pihak 

jurusan
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Check : 

- Evaluasi hasil rapat asisten dan kepala 

laboratorium mengenai pengadaan peralatan dan 

perlengkapan laboratorium 

- Evaluasi peralatan yang dibutuhkan oleh 

laboratorium dengan kondisi yang ada 

- Evaluasi penempatan peralatan dan perlengkapan 

laboratorium dengan rancangan tata letak 

- Evaluasi koreksi anggaran yang diajukan terhadap 

pihak fakultas teknik 

 

Action: 

- Melakukan penjadwalan rapat untuk membahas 

evaluasi hasil rapat asisten 

- Menyesuaikan kebutuhan peralatan dengan kondisi 

yang ada 

- Melakukan perbaikan tata letak sesuai dengan 

rancangan dan kondisi yang ada 

- Melakukan perbaikan anggaran pengadaan peralatan 

dan perlengkapan laboratorium



 

Aktivitas Plan Do Check Action 
Pengadaan 

Peralatan dan 
Perlengkapan 
Laboratorium 

Merencanakan 
rapat asisten dan 

kepala 
laboratorium 

Melakukan rapat 
asisten dan kepala 

laboratorium 
mengenai 

pengadaan 
peralatan dan 
perlengkapan 
laboratorium 

Evaluasi hasil 
rapat asisten dan 

kepala 
laboratorium 

mengenai 
pengadaan 

peralatan dan 
perlengkapan 
laboratorium 

Melakukan 
penjadwalan 
rapat untuk 

membahas evaluasi 
hasil rapat asisten 

 Mengidentifikasi 
peralatan yang 

dibutuhkan oleh 
laboratorium 

Mendata peralatan 
yang dibutuhkan 

oleh laboratorium 

Evaluasi peralatan 
yang dibutuhkan 

oleh laboratorium 
dengan kondisi 

yang ada 

Menyesuaikan 
kebutuhan 

peralatan dengan 
kondisi yang ada 

 Merancang tata 
letak peralatan 

dan perlengkapan 
laboratorium 

Menempatkan 
peralatan dan 
perlengkapan 
laboratorium 

sesuai rancangan 
tata letak 

Evaluasi 
penempatan 

peralatan dan 
perlengkapan 
laboratorium 

dengan rancangan 
tata letak 

Melakukan 
perbaikan tata 

letak sesuai 
dengan rancangan 
dan kondisi yang 

ada 

 Merencanakan 
anggaran 

pengadaan 
peralatan dan 
perlengkapan 
laboratorium 

Melakukan 
pengajuan 
anggaran 

pengadaan 
peralatan dan 
perlengkapan 

laboratorium ke 
pihak jurusan 

Evaluasi koreksi 
anggaran yang 

diajukan terhadap 
pihak fakultas 

teknik 

Melakukan 
perbaikan 
anggaran 

pengadaan 
peralatan dan 
perlengkapan 
laboratorium 

 


