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KODE UNIT : LAB.KK02.008.01 
  
JUDUL UNIT : Memelihara Laboratorium agar Sesuai dengan Tujuan 
    

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini mencakup secara umum pembersihan 

permukaan meja kerja, pembersihan dan penyimpanan 

peralatan serta pemantauan cadangan (stok) laboratorium. 
 
 

ELEMEN KOMPETENSI KRITERIA UNJUK KERJA 

01 Membersihkan area kerja.  1.1 Membersihkan ruang preparasi menggunakan 
zat pembersih dan prosedur yang disarankan.  

1.2 Membersihkan tumpahan menggunakan zat dan 
peralatan pelindung yang benar. 

1.3 Membuang limbah sesuai dengan prosedur yang 
relevan.  

1.4 Melaporkan tumpahan yang besar dan kemudian 
membersihkannya. 

02 Membersihkan dan menyimpan 
peralatan kaca dan peralatan. 

2.1 Mengumpulkan alat kaca dan peralatan yang 
terkontaminasi untuk dibersihkan dan bila perlu, 
untuk disterilkan.  

2.2 Memeriksa kerusakan alat kaca dan tidak 
menggunakannya lagi jika perlu.  

2.3 Menggunakan reagen dan prosedur yang 
disarankan untuk membersihkan alat gelas dan 
peralatan. 

2.4 Menjalankan alat pembersih  otomatis sesuai 
dengan prosedur di tempat kerja.  

2.5 Menyimpan alat kaca dan peralatan di tempat 
dan dengan cara yang ditentukan. 

03 Memantau stok bahan dan 
peralatan laboratorium. 

3.1 Melaksanakan pemeriksaan stok dan menjaga 
catatan penggunaan sesuai prosedur.  

3.2 Menyimpan stok berlabel untuk keamanan dan 
pemeliharaan yang efisien. 

04 Turut memelihara kesehatan 
laboratorium. 

4.1 Mentaati peraturan yang berhubungan dengan 
pakaian pelindung, kesehatan perorangan, 
pergerakan orang dan bahan, dan urutan kerja/ 
pembersihan untuk mencegah kontaminasi dan 
kontaminasi silang.  

4.2 Memberitahu orang lain mengenai potensi 
bahaya dan kontaminasi di ruang kerja sendiri. 

4.3 Memantau keadaan kesehatan sesuai dengan 
prosedur laboratorium. 
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BATASAN VARIABEL   
 
Kisaran variabel ini memberikan cakupan luas bagi setiap unit kompetensi. 
Variabel berikut ini berlaku di sektor industri yang termasuk dalam paket pelatihan ini. 

1. Unit kompetensi ini meliputi kebersihan permukaan kerja, kebersihan dan penyimpanan 
peralatan, dan memonitor persediaan-persediaan laboratorium. 

 
2. Unit kompetensi ini merupakan bagian terbesar dari pekerjaan asisten laboratorium. 

Peralatan, bahan, prosedur dan sarana akan beragam sesuai dengan cakupan dan 
golongan laboratorium, khususnya :  

 

3. Peralatan khas dapat meliputi :  

3.1 Auto klaf. 

3.2 Neraca; Blender. 

3.3 Sentrifus dan peralatan pemisah. 

3.4 Mesin cuci piring. 

3.5 Pembeku. 

3.6 Lemari asam, lemari pengaman hayati. 

3.7 Tabung gas ;   

3.7.1 Alat kaca (buret, pipet). 

3.7.2 Alat plastic. 

3.7.3 Hidrometer. 

3.7.4 Kuvet kaca, plastic, kuarsa. 

3.7.5 Plat pemanas, mantel pemanas, pembakar; Mikrotom, pengolah jaringan 

processor. 

3.7.6 Perekam peralatan; Inkubator. 

3.7.7 Mikroskop fluorensen dan cahaya. 

3.7.8 Tanur. 

3.7.9 Oven, oven gelombang mikro. 

3.7.10 Lemari es/refrigerator; Alat pengukur kelembapan/termohigograf; Alat 

pengukur suhu/ termometer. 

3.7.11 Pembersih ultrasonic. 

3.7.12 Pemanas air. 

3.7.13 pH meter dan elektroda selektif ion; Pencacah sel. 

3.7.14 Mesin pewarna.    
 
 
PANDUAN PENILAIAN 
 

1. Konteks Penilaian 

 
Unit kompetensi ini akan diuji di tempat kerja atau simulasi lingkungan tempat kerja. 

 
2. Keterkaitan Penilaian 

 
Unit kompetensi ini diuji dengan : 
2.1 LAB.KK01.007.01    bekerja dengan aman sesuai dengan prosedur dan 

kebijakan kompetensi ini tidak mempunyai persyaratan 
awal. 
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3. Metoda dan Sumber Penilaian 

 
Cara penilaian berikut ini disarankan : 
 
3.1 Mengamati bagaimana teknik calon membersihkan, mendekontaminasi, 

mendisinfeksi, dan membuang limbah 
3.2 Memeriksa ulang catatan persediaan yang diisi oleh calon 
3.3 Mendapatkan umpan balik dari atasan atau mitra 
3.4 Menanyakan untuk menilai pengetahuan yang mendasari peraturan dan prosedur 

bila pengamatan langsung sukar dikerjakan (misalnya yang berkenaan dengan 
bahaya) dan pemilihan reagen dan peralatan. Teknik bertanya sebaiknya sesuai 
dengan bahasa dan tingkat literasi (literacy) calon 

 
4. Sumber daya dapat meliputi : 
 

4.1 Penyiapan ruang kerja, persediaan, alat kaca dan peralatan 
4.2 Zat dan peralatan pembersih, pendekontaminasi, dan/ atau pendisinfeksi 
4.3 Peralatan perlindungan diri 
4.4 Pesanan perusahaan, tanda-tanda dan catatan-catatan / form 

 
 
KOMPETENSI KUNCI  
 

NO KOMPENTENSI KUNCI DALAM UNIT INI TINGKAT 

1. Mengumpulkan, mengorganisir dan menganalisa informasi. 1 

2. Mengkomunikasikan ide-ide dan informasi. 2 

3. Merencanakan dan mengorganisir aktifitas-aktifitas. 1 

4. Bekerja dengan orang lain dan kelompok. 1 

5. Menggunakan ide-ide dan tehnik matematika. 1 

6. Memecahkan masalah. 1 

7. Menggunakan teknologi. 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


