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I.

Tujuan

Memberikan pedoman prosedur pemakaian alat analisa bagi
mahasiswa/peneliti yang akan atau sedang melakukan penelitian di laboratorium.
II.

Ruang Lingkup

Manual Prosedur Pemakaian Alat Analisa adalah panduan yang memuat
prosedur tentang semua proses yang berkaitan dengan pemakaian instrumen
analisa yang digunakan untuk aktivitas penelitian mahasiswa/peneliti di
laboratorium.
III.

Pihak Terkait

a. Mahasiswa/Peneliti
b. Laboran
c. Administrasi Laboratorium
IV.

Prosedur Pemakaian Instrumen Analisa

1. Mahasiswa/Peneliti harus melakukan konfirmasi ke petugas/laboran yang
bersangkutan tentang ketersediaan alat analisa yang akan digunakan,
minimal 2 hari sebelum penelitian dilaksanakan.
2. Mahasiswa/Peneliti melakukan pengecekan terhadap kondisi alat analisa
yang akan digunakan.
3. Laboran memberikan penjelasan teknis penggunaan alat analisa yang
akan digunakan oleh mahasiswa/peneliti.
4. Laboran mendampingi mahasiswa/peneliti saat pengoperasian alat-alat
tertentu.
5. Mahasiswa/peneliti mencatat nama, waktu dan kondisi alat analisa
sebelum digunakan untuk penelitian pada log book alat maupun kartu
pemakaian alat non glassware.
6. Mahasiswa/peneliti membersihkan alat dan ruangan setelah selesai
menggunakan alat analisa.
7. Mahasiswa/peneliti melaporkan kondisi alat analisa setelah pemakaian
kepada laboran/petugas.
8. Laboran/petugas mengecek kondisi alat analisa setelah selesai digunakan
oleh mahasiswa/peneliti.
9. Jika terjadi kerusakan karena kecerobohan, peneliti yang bersangkutan
harus mengganti komponen yang rusak maksimal 5 hari setelah
pemakaian.
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Mahasiswa/Peneliti

Melakukan konfirmasi ke petugas tentang
ketersediaan alat analisa yang akan
digunakan, minimal 2 hari sebelum
penelitian dilaksanakan (2 hari)

Mahasiswa/Peneliti

Melakukan pengecekan terhadap kondisi alat
analisa yang akan digunakan (1 hari)

Laboran

Memberikan penjelasan teknis penggunaan
alat analisa yang akan digunakan oleh
mahasiswa/peneliti (1 hari)

Mahasiswa/Peneliti

Mencatat nama, waktu dan kondisi alat
analisa sebelum digunakan untuk penelitian
pada Log Book Alat maupun Kartu
Pemakaian Alat Non Glassware (1 hari)

Mahasiswa/Peneliti

Menggunakan alat analisa (1 hari)
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Glassware
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Mahasiswa/Peneliti

Membersihkan alat dan ruang disekitarnya
kemudian melaporkan kondisi alat dan
menyerahkan alat kepada laboran (1 hari)

Mahasiswa/Peneliti

Melaporkan kondisi alat dalam keadaan baik
setelah selesai pemakaian (1 hari)

Laboran

Mengecek kondisi alat analisa setelah selesai
digunakan oleh mahasiswa/peneliti (1 hari)

Tidak
Mahasiswa/Peneliti

Sesuai
Ya
Selesai

Mengganti komponen yang
rusak maksimal 5 hari
setelah pemakaian (5 hari)

