ALUR SURAT KETERANGAN BEBAS TANGGUNGAN LAB.THP
(Berlaku sementara selama pandemi covid-19)
1. Mahasiswa memfoto FORM PENGGUNAAN ALAT DAN PEMBELIAN BAHAN yang telah
digunakan dan dikirimkan ke laboran sesuai dengan laboratorium yang digunakan, untuk
mendapatkan ACC via whatsapp (bisa dalam bentuk screenshoot kalimat ACC)
2. Mahasiswa menyertakan FORM BEBAS TANGGUNGAN LOKER DAN GLASSWARE (dapat di
download di website THP) dikirimkan kepada Laboran untuk pengecekan status loker dan
glassware

Jika FORM PENGGUNAAN ALAT DAN PEMBELIAN BAHAN tertinggal di lab, mahasiswa dapat
menghitung penggunaan alat dan bahan berdasar catatan pada logbook penelitian pribadi,
kemudian melaporkan pada laboran untuk mendapatkan ACC via whatsapp

Setelah mendapatkan ACC dari laboran, mahasiswa mengirimkan bukti screenshoot ACC
kepada Bu Citra (0856 4644 3464) untuk dihitungkan biaya penggunaan alat dan bahan

Setelah mendapatkan rekapitulasi dari Bu Citra, mahasiswa dapat membayarkan tanggungan
biaya penggunaan alat dan bahan dengan transfer ke rekening yang telah ditentukan

a. Biaya pemeliharaan alat →
Transfer ke BNI no.rek 0039649531
Pemilik Rekening : REKTOR UNIV. BRAWIJAYA
Berita/keterangan : Pelunasan pemeliharaan/sewa laboratorium Jurusan THP, FTP
b. Biaya penggunaan bahan kimia/media →
Transfer ke BNI no.rek 0308845622
Pemilik Rekening : Tanalyna Hasna
Berita/keterangan : Pelunasan biaya penggunaan bahan

Menghubungi Bu Alyn (0856 43 233 227) dengan mengirimkan foto rekap biaya (yang dari
Bu Citra), Bukti Transfer ke BNI Rektor (pelunasan pemeliharaan alat), Bukti Transfer ke
BNI Tanalyna Hasna (pelunasan bahan/kimia), dan Form Bebas Tanggungan
Loker/Glassware yang telah di ACC laboran (bisa tanda tangan pada form atau screenshoot
telah di ACC/verifikasi laboran)

Mahasiswa mendapatkan SURAT KETERANGAN BEBAS TANGGUNGAN LAB.THP
(Mohon bukti fisik transfer disimpan mahasiswa terlebih dahulu, dan diberikan kepada Bu
Alyn setelah kondisi memungkinkan)

Mahasiswa mengirimkan scan/foto rekap biaya (yang dari Bu Citra), Bukti Transfer ke BNI
Rektor (pelunasan pemeliharaan alat), Bukti Transfer ke BNI Tanalyna Hasna (pelunasan
bahan/kimia), dan surat bebas tanggungan lab THP ke email :

labpenelitianthp@gmail.com

ALUR BEBAS LABORATORIUM THP
(BAGI MAHASISWA THP YANG MELAKUKAN PENELITIAN DI LUAR LAB. THP)
(Berlaku sementara selama pandemic covid-19)

Menghubungi Bu Alyn (085643233227) dengan mengirimkan Surat Keterangan
Melakukan Magang/Penelitian dari Lab luar THP (Biosains, LSIH, dll) (berkas 1)
*Jika tidak ada surat keterangan, dapat diganti dengan surat penerimaan ketika
akan melakukan penelitian di lab/industri
*Jika pernah menggunakan alat di Lab.THP / melakukan pembelian bahan kimia di
Lab.THP, mohon berkoordinasi dengan laboran terkait dan dilaporkan pada Bu Citra
untuk dibuatkan rekapan biaya/tanggungan

Mahasiswa mendapatkan Surat Keterangan Bebas Tanggungan Lab.THP (berkas 2)
*untuk mahasiswa yang mempunyai tanggungan biaya di Lab THP, melaporkan pada
Bu Alyn dengan mengirimkan bukti transfer (berkas 3)

Mahasiswa mengirimkan berkas 1 dan 2 (jika ada, berkas 3) ke email :

labpenelitianthp@gmail.com

ALUR BEBAS LABORATORIUM THP
(BAGI MAHASISWA THP YANG TIDAK MELAKUKAN PENELITIAN - MELAKUKAN REVIEW
JURNAL / DLL) (Berlaku sementara selama pandemic covid-19)

Mahasiswa membuat surat pernyataan *contoh surat pernyataan terlampir

Menghubungi Bu Alyn (085643233227) dengan mengirimkan Surat Pernyataan
tersebut yang sudah di tandatangani pembimbing

Mahasiswa mendapatkan Surat Keterangan Bebas Tanggungan Lab.THP

*contoh surat pernyataan

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini,
Nama

: _________________________

NIM

: _________________________

Prodi

: _________________________

Telah melakukan review skripsi selama masa pandemi covid-19 guna
memenuhi tugas akhir sebagai mahasiswa Jurusan Teknologi Hasil Pertanian,
Fakultas Teknologi Pertanian, Universitas Brawijaya, dengan judul tugas
akhir/skripsi ________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya. Terima
kasih.

Malang, 4 Januari 2021
Dosen Pembimbing,

Mahasiswa Peneliti,

(NAMA)
NIP/NIK

(NAMA)

