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Mahasiswa PKL /PKM/Magang mengajukan surat
permohonan untuk penelitian di Laboratorium Pusat
Studi Biofarmaka kepada Manajer puncak LPSB.
Surat permohonan yang telah disetujui kemudian
diberikan kepada staf administrasi, yang selanjutnya
akan memberikan form Biodata mahasiswa (FRM/LPSB-10/01/00), Form Rencana kegiatan Penelitian
(F-RM/LPSB-07/01/00), Form Alur Penelitian (FRM/LPSB-08/01/00), form rencana bahan yang akan
digunakan selama penelitian (F-RM/LPSB-09/01/00),
dan form rencana alat yang akan digunakan selama
penelitian (F-RM/LPSB-11/01/00)
Bagi mahasiswa PKL, akan diberikan bimbingan dari
Manajer Teknis mengenai prosedur penelitian yang
akan dilakukan. Mahasiswa wajib membawa satu map
ditulis dengan nama dan NRP untuk tempat arsip
semua form miliknya di Laboratorium Pusat Studi
Biofarmaka yang akan didokumentasikan oleh staf
administrasi.
Mahasiswa
yang
telah
menyelesaikan
proses
administrasi berhak mendapatkan bahan kimia dan alat
sesuai dengan jumlah yang dimintakan pada form FRM/LPSB-09/01/00 dan F-RM/LPSB-11/01/00. Bahan
kimia yang diletakan di keranjang hanya bahan yang
tidak pekat. Bagi bahan kimia yang pekat, termasuk
bahan yang berbahaya diberikan ke mahasiswa
langsung saat mahasiswa yang bersangkutan
membutuhkannya pada hari itu juga dan mencatatnya
pada form jumlah tambahan bahan (F-RM/LPSB13/01/00).
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Alat yang diberikan kepada mahasiswa per minggu hanya
alat yang tersedia dalam jumlah besar, sedangkan alat
yang jumlahnya terbatas diisi pada log book peminjaman
alat yang ada di petugas. Alat ini dikembalikan sesuai janji
permohonan penggunaan alat.
Alat yang telah digunakan harus segera dicuci oleh
mahasiswa yang menggunakan. Bila alat tersebut belum
dicuci wajib diletakkan di keranjang masing-masing, tidak
di wastafel
Bagi mahasiswa yang mengunakan alat instrument atau
alat besar lainnya wajib memberitahukan jadwal
penggunaannya seperti rotavapor, FTIR, linomat series,
Spektrofotometer UV-Vis,dan HPLC kepada penanggung
jawab
masing-masing alat
untuk diatur
jadwal
penggunaanya.
Jika Mahasiswa yang bersangkutan merusak atau
menghilangkan alat di laboratorium wajib melaporkan
kepada penanggung jawab peralatan yang bersangkutan
dan dapat melakukan penggantian bersama dengan
pembayaran bahan yang digunakan.
Bila mahasiswa perlu tambahan bahan kimia maka
mahasiswa tersebut harus mengisi form F-RM/LPSB13/01/00 (dua rangkap dan harus disetujui oleh
pembimbing yang berada di Pusat Studi Biofarmaka bagi
mahasiswa PKL/magang).
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