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Kata Pengantar 
 
Puji dan syukur Kami panjatkan kehadirat Allah SWT atas ijinNya, penyusunan “Quick 

Guide Pengoperasian Laboratorium Bergerak BSL-II” dapat diterbitkan untuk mempermudah 
Pengoprasian Laboratorium Bergerak Bio Safety Level/BSL-II Predator (Precise Data & 
Monitor). 

 
Laboratorium Bergerak BSL-II Predator  hadir sebagai sarana melakukan test laboratorium 

RT-PCR yang kemudian terintegrasi dengan penggunaan aplikasi InaTTI (Indonesia Test 
Trace and Isolation) untuk pelacakan kontak secara menyeluruh, dan pendampingan 
nakes/Apoteker untuk kepatuhan isolasi mandiri yang merupakan inovasi  Medication Therapy 
Adherence Clinic (MTAC) Fakultas Farmasi Unpad  untuk turut berpartisipasi aktif dalam 
pengendalian pandemi Coronavirus Disease 2019 (COVID-19). MTAC atau klinik kepatuhan 
terapi obat Fakultas Farmasi Unpad, pertama kali dikenalkan pada tahun 2004 yang merupakan 
bagian dari Ambulatory Clinic System. Sistem ini menekankan pada manajemen pengobatan 
untuk menjamin efektifias dan keamanan penggunaan obat yang pada akhirnya dapat 
memperbaiki kualitas hidup, meningkatkan efektifan biaya pengobatan pasien. MTAC adalah 
suatu pelayanan interprofessional collaboration  practise yang menempatkan pelayanan  
kefarmasian untuk monitoring terapi obat dan edukasi kepada pasien agar mematuhi regimen 
terapinya. 

 
Aplikasi InaTTI merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Laboratorium 

Bergerak Surveilans Predator, serta dapat pula diaplikasikan dengan jejaring laboratorium 
statis. Di tahun 2020, Kementrian Kesehatan (Kemenkes) RI akan menggunakan 10 mobil 
Predator-19 untuk disebarkan ke 10 provinsi di Indonesia. Aplikasi InaTTI ini dapat diakses 
dengan menggunakan koneksi jaringan internet baik berupa internet cable, internet fiber optic, 
maupun jaringan internet GSM/CDMA. Selain itu, versi offline bisa digunakan di sekitar 
laboratorium bergerak yang terkoneksi dengan jaringan WIFI laboratorium bergerak. 

 
Kepada tim penyusun dan semua pihak yang telah terlibat dalam penyusunan buku 

pedoman ini, Saya sampaikan terima kasih atas kontribusi yang telah diberikan. Diharapkan 
panduan  ini dapat membantu  penanggulangan  pandemi COVID-19. 

 
 
 
       Bandung, 22 November 2020. 
 

Koordinator  
Tim MTAC Farmasi Unpad dan InaTTI. 

 

 

       Prof. Dr. apt. Keri Lestari, M.Si. 
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BAB I 
PRE OPERATION 

 
A. Persiapan Kendaraan 

Sebelum kendaraan bergerak menuju ke tujuan tertentu, mohon periksa : 
- Waktu / Durasi operasional 

Mengingat waktu operasional kendaraan yang relatif cukup lama, dianjurkan agar 
selalu mengisi penuh bahan bakar kendaraan serta tangki air bersih sebelum 
keberangkatan. Hal ini wajib dilakukan terlebih jika menjangkau daerah yang jauh 
serta daya listrik yang digunakan berasal sepenuhnya dari generator kendaraan. 
 

- Kelengkapan Laboratorium 
Kelengkapan tambahan seperti Alat Pelindung Diri (APD) serta bahan-bahan 
laboratorium lainnya harus dipastikan tersedia dan dalam jumlah yang mencukupi. 
Operasional Laboratorium yang terhambat karena kekurangan bahan, akan 
mengakibatkan durasi operasional menjadi lebih panjang. 
 

- Peng-organisasian  
Disarankan untuk menetapkan waktu, lokasi dan personel yang dibutuhkan di lokasi 
operasional sehingga proses SWAB menjadi efektif , efisien dan berjalan lancar. 
Tentukan pula otoritas dan pembagian kerja yang baik sehingga komando, tupoksi  
dan pengambilan keputusan di lapangan menjadi jelas dan terarah. Petugas SWAB di 
lapangan sebaiknya berada di lokasi lebih awal sebelum kendaraan tiba di lokasi 
pemeriksaan. Petugas Analis akan tiba bersama sama dengan kendaraan Laboratorium 
Bergerak. 
 

- Koneksi / Jaringan 
Karena Kendaraan Laboratorium ini menggunakan koneksi internet sebagai salah satu 
kebutuhan system pelacakan, maka disarankan untuk melakukan survey terlebih 
dahulu atas kekuatan sinyal GSM di lokasi kegiatan. Gunakan kartu GSM dari 
operator yang memiliki sinyal yang paling kuat di lokasi yang bersangkutan. 
 

- Positioning 
Dianjurkan agar dibentuk tim persiapan lapangan yang hadir lebih awal untuk 
menyiapkan dan menandai secara khusus lokasi dan posisi parkir yang paling strategis 
bagi Laboratorium Bergerak dengan mempertimbangkan aspek keamanan, lalu lintas 
manusia, sumber daya listrik, cuaca serta kenyamanan kelangsungan kegiatan. 
 

- Emergency Plan 
Selain perencanaan alur pemeriksaan, dianjurkan pula untuk menyiapkan rencana 
khusus bagi keadaan darurat seperti rencana evakuasi, pengamanan, back up personel 
serta kondisi darurat lainnya sesuai dengan kondisi yang ada. 
 

- Bahan bakar  : Dianjurkan selalu pada posisi penuh 
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o Jenis Bahan bakar : Solar 
o Kapasitas tangki bahan bakar : 100 Liter 
o Konsumsi bahan bakar untuk berjalan : 1 liter untuk 8 KM 
o Konsumsi bahan bakar untuk Generator : 7 Liter / jam 

- Tekanan Ban  
o Tekanan Ban Depan   :  94 
o Tekanan Ban Belakang  :  98 

- Bersihkan ruang Anteroom dan Ruang Laboratorium 
o Bersihkan / Pel lantai dengan air yang dicampur dengan desinfektan dengan 

komposisi (H2O2). 
o Bersihkan dinding stainless dengan cairan campuran lemon dan baking soda 

atau bahan khusus pembersih stainless. 
o Bersihkan kaca dengan cairan pembersih kaca. 
o Bersihkan peralatan laboratorium dengan kain lap tanpa serat (bisa dengan tisu 

makan gulung). 
- Posisikan barang-barang kecil pada posisi aman agar tidak terjatuh pada saat 

kendaraan berjalan. 
- Pastikan posisi seluruh MCB di panel listrik pada posisi mati (saklar kebawah). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Pastikan tidak ada barang-barang bawaan lain selain peralatan laboratorium dan 
pendukungnya di ruang anteroom dan ruang Laboratorium. 

- Kunci Pintu dan pastikan tidak ada orang di ruang Anteroom dan Laboratorium pada 
saat kendaraan berjalan. 

- Mohon periksa peralatan dan barang-barang pendukung yang harus ada sebelum 
kendaraan bergerak : 

o Kunci pembuka bagasi. 
o Dongkrak dan kunci roda. 
o Intercom Lapangan (setiap Laboratorium bergerak dilengkapi dengan 2 unit 

intercom, 1 unit di dalam Laboratorium dan 1 unit untuk di meja registrasi / 
petugas lapangan ). 

o Kabel sambungan listrik ke gedung (extension cable). 

 
- Posisikan tuas PTO pada posisi tidak aktif (posisi tarik full ke belakang) 
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- Switch Generator berada pada posisi OFF. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Saklar CUT OFF pada posisi OFF ( posisi jam 9 ). 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

B. Setting Perangkat InaTTI 

Setiap mobil laboratorium bergerak dilengkapi dengan 1 set laptop InaTTI, 1 set Tablet 8 inch, 

1 modem WIFI, dan printer thermal. Laptop dan Modem berada di dalam ruang pengujian, 

sedangkan sisanya tersimpan dalam tas InaTTI di loker anteroom lantai atas untuk digunakan 

diluar laboratorium bergerak  
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Perangkat sudah di setting secara default. Pastikan setting perangkat sudah siap digunakan, 

untuk perubahan setting selengkapnya dapat mengikuti buku pedoman penggunaan InaTTI. 

Laptop dan Tab pastikan terhubung dengan modem WIFI. Pastikan memiliki paket internet 

untuk menggunakan aplikasi InaTTI, bila tidak ada sinyal internet bisa menggunakan sistem 

localhost, selengkapnya ada di buku pedonan penggunaan InaTTI. 

1. Pendaftaran Akun Admin  

a. Penanggung jawab laboratorium bergerak mendaftar sebagai user di situs 

https://inatti.id/login.php  kemudian upgrade sebagai admin dengan whatsapp melalui 

081211994412 atau link https://inatti.id/help/upgrade-akun/ 

b. Setiap akun admin untuk 1 provinsi. Pastikan telah mengatur profil kelembagaan dan 

lokasi laboratorium bergerak. 

c. Pastikan telah memiliki/mengangkat akun tenaga kesehatan untuk setiap laboratorium 

bergerak. 

d. Dalam proses pengujian minimal membutuhkan 2 petugas kesehatan untuk 

mengoperasikan Laptop di dalam laboratorium bergerak dan Tab diluar laboratorium 

bergerak. 

2. Persiapan Mobile Lab dengan InaTTI di Akun Admin 

a. Setelah dapat masuk/login di https://inatti.id/ sebagai akun admin, masuk menu 

admin, kemudian pastikan kembali lembaga pengelola sudah sesuai dengan akun 

admin yang didaftarkan. Akan terdapat informasi lembaga pengelola yang nantinya 

dimasukkan di dalam paspor pengguna/pendaftar tes sesuai mobile lab. 
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b. Memastikan kembali list mobile lab dan list tenaga kesehatan sesuai lembaga 

pengelola, admin dapat menyimpan dan menghapus list mobile lab dan tenaga 

kesehatan. 

 

 
c. Admin dapat melihat list peserta test yang terdaftar pada mobile lab sesuai lembaga 

pengelola. 
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d. Persiapan Atur Jadwal Mobile Lab dengan InaTTI di Akun Tenaga Kesehatan 

a. Jadwal mobile lab perlu diatur oleh akun tenaga kesehatan melalui aplikasi InaTTI. 

Bukalah aplikasi InaTTI melalui web browser (Google Chrome atau Mozilla Firefox 

atau lainnya) dengan alamat url sebagai berikut: https://inatti.id 

b. Masuk dengan login menggunakan akun tenaga kesehatan anda yang sudah terdaftar 

sebelumnya 

c. Cek jadwal mobile lab, sesuaikan dengan pengoprasian yang sedang dilakukan. Atur 

alamat dan waktu operasi mobile lab 
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BAB II 
OPERATION 

 

Dibawah ini dijelaskan bagi pengelola unit mobil laboratorium bergerak. Harap perhatikan 

penggunaan mobil laboratorium bergerak dan bagaimana tahapan melakukan tes dengan 

perangkat InaTTI dan alat laboratorium bergerak. 

 
A. Pengoperasian Mobil 

Ketika tiba di tujuan mohon perhatikan beberapa hal penting berikut ini : 
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- Posisi parkir 
Pastikan Kendaraan diparkir di kondisi area yang memadai dengan parameter sebagai 
berikut : 

o Area parkir cukup luas dan diberikan jarak / dipisahkan dari parkir kendaraan 
lainnya (area parkir minimal 6x11 meter). 

o Dianjurkan memasang barikade ringan (tali, Line baricade dll) dengan jarang 
± 2 meter dari semua sisi kendaraan). 

o Lokasi parkir rata / tidak miring. 
o Lokasi parkir tidak boleh terlalu dekat dengan kondisi membahayakan seperti 

tebing, jurang, sungai, gardu listrik, Badan Jalan serta hal-hal lain yang 
mengganggu atau membahayakan. 

o Pastikan handle Rem Tangan pada posisi terpasang pada saat kendaaraan 
berada di lokasi parkir. 

 
1. Setup Kendaraan 

Sumber Listrik 
Sumber listrik dapat diperoleh dengan 2 cara yaitu : 
o Berasal dari Generator tertanam di kendaraan atau 
o Berasal dari Gedung terdekat. 

Generator pembangkit listrik di kendaraan hanya digunakan jika tidak terdapat sumber listrik 
di gedung terdekat dengan daya terpasang minimal 15.000 watt (15KVA). 
Pada sebagian kendaraan, Pemilihan sumber listrik dilakukan secara otomatis oleh modul 
ATS dimana ATS akan memprioritaskan listrik gedung sebagai sumber utama, jika sumber 
listrik gedung tidak terdeteksi, maka ATS akan secara otomatis memindahkan sumber 
masukkan listrik ke posisi Generator. 
 
 
 
Sumber Listrik Generator 
Berikut langkah yang harus dilakukan jika menggunakan sumber Listrik yang berasal dari 
Generator kendaraan : 

o Hidupkan kendaraan 
o Posisi gigi pada posisi NETRAL 
o Posisikan saklar CUT OUT pada posisi ON (arah jam 12) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

o Injak pedal Kopling dan tahan 
o Pindahkan / geserkan tuas PTO ke posisi aktif (full ke depan) 
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o Lepaskan pedal Kopling 
o Nyalakan saklar Generator pada posisi ON (indikator lampu menyala) 

 
 
 
 

o Naikkan putaran rpm Manual (putar ke kanan) hingga penunjuk RPM pada 
speedometer menunjukkan nilai 1.000 – 1.200 rpm. 

 
 
 
 
 
 
 

o Modul ATS akan berada pada posisi sumber masukkan Generator (posisi ATS 
berada di bagasi Generator / kiri belakang). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

o Lampu indikator pada panel listrik di ruang anteroom akan menyala. Nyalakan 
/ naikkan posisi seluruh saklar MCB ke posisi ON (ke atas). 

Kompartemen / Bagasi Generator 
Berada di sisi Kiri Belakang 
Kendaraan. 

Posisi Modul ATS berada pada Mode 
Generator.. 
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Listrik kendaraan Siap Digunakan !! 
Sumber Listrik Gedung 

Berikut langkah yang harus dilakukan jika menggunakan sumber Listrik yang berasal dari 
gedung terdekat : 
- Siapkan kabel extension yang telah disiapkan 

Kabel extension adalah kabel listrik 3 fasa (4 kabel) dengan ukuran 4x....  
 
 
 
 
 
 
 

 
- Pasang soket 3 fasa kabel extension di kendaraan, pastikan soket terpasang dengan 

sempurna dan kencangkan. (lokasi soket berada di bagasi genset / kiri belakang) 

 
 
 
 
 

- Posisikan saklar pada ATS pada posisi sumber masukan gedung. 

 
 
 
 
 

- Pastikan MCB 3 fasa di panel listrik gedung pada posisi OFF (turun). 
- Pasang / install kabel 3 fasa dari kendaraan pada MCB 3 fasa di panel listrik gedung. 
- Pastikan kabel terpasang dengan sempurna dan kencangkan. 
- Setelah terpasang, posisikan MCB panel gedung ke posisi ON (naik). 
- Lampu indikator pada panel listrik di ruang anteroom akan menyala. Nyalakan / 

naikkan posisi seluruh saklar MCB ke posisi ON (ke atas). 
 

 
 
 
 

Kabel Extension Listrik Gedung 
(kabel 3 Fasa). Terdapat di Sisi 
Kanan Belakang Kendaraan. 

Socket Extension terpasang 

Selector ATS 
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2. Memasuki Kendaraan Laboratorium 

Setelah listrik pada kendaraan mengalir dan siap digunakan, lakungan proses pendinginan 

dan proses negatif di ruang laboratorium. 

- Ketika menggunakan sumber listrik dari Generator kendaraan, AC pada ruang 

Laboratorium akan menyala secara otomatis. 

- Jika menggunakan sumber listrik dari gedung hidupkan terlebih dahulu AC Split di 

dalam ruang Laboratorium. 

- Setting AC pada posisi paling dingin dan kecepatan kipas pada posisi Medium 

(ditengah) 

- Cek pembacaan angka pada alat Magnehelic (di atas pintu anteroom). Tunggu hingga 

pembacaan menunjukkan nilai negatif. 

 
 
 
 
 
 

- Setelah penunjukkan pada Magnehelic menunjukkan nilai negatif, maka personel 
laboratorium sudah mulai dapat bekerja. 

Catatan : 

Skala negative ruangan dapat berubah tergantung dari kondisi sebagai berikut : 

- Pintu laboratorium yang dibuka terlalu lama 
- Kebocoran udara pada body kendaraan 
- Blower HEPA filter yang terlalu pelan 

Untuk itu, disarankan agar sebisa mungkin meminimalisir lalu lintas orang 
yang keluar masuk ruangan Laboratorium. 

Penting !!! 

- Terdapat 2 pintu sebelum memasuki ruangan Laboratorium yaitu 
Pintu Anteroom dan Pintu Laboratorium. Pastikan hanya salah satu 
pintu yang boleh terbuka pada satu waktu.  

- Jangan membuka pintu masuk (anteroom) jika pintu laboratorium 
sedang terbuka atau sebaliknya, Jangan membuka pintu 
Laboratorium pada saat pintu masuk (anteroom) sedang terbuka. 

- Hanya personel kesehatan dan petugas terbatas yang boleh 
memasuki ruangan anteroom. 
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- Hanya petugas Laboratorium yang diperbolehkan memasuki ruang 
Laboratorium. 
 

- Hanya Personel Laboratorium memasuki ruang anteroom dan Laboratorium. 
- Di ruang anteroom Personel Laboratorium diwajibkan mencuci tangan sebelum 

menggunakan APD. 
- Air pada wastafel akan keluar secara otomatis dengan menekan pedal air wastafel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

o Pedal kanan untuk mengeluarkan air kran. 
o Pedal kiri untuk mengeluarkan sabun 
o Switch di tengah untuk mengeluarkan air eye wash. 

- Perlengkapan APD terdapat di kabinet ruang anteroom. 

 

 

 

 

 

 

 
- Personel Laboratorium hanya diperkenankan menggunakan APD di ruang anteroom. 
- Pintu ruang laboratorium dibuka dengan cara menggeser pintu ke arah kiri (manual). 

 

Lemari APD serta penyimpanan 
kelengkapan pendukung lainnya.  
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- Setelah pintu terbuka, Petugas Laboratorium dapat memasuki ruang Laboratorium. 
- Pintu akan tertutup secara otomatis setelah gagang pintu di lepas. 

 

3. Menggunakan Alat Pelindung Diri (APD)  

i. Di ruang anteroom, lepaskan semua barang barang pribadi yang tidak 
akan dibawa masuk ke laboratorium. Simpan di locker yang disediakan. 

ii. Pakai APD lengkap 
iii. Pakai sepatu lab. 
iv. Sebelum memasuki area BSL-2 Ambil dan siapkan masker KN95/N95 

dengan cara menarik tali karet masker berulang kali untuk memasukkan 
udara ke dalam masker. 

v. Pakai masker KN95/N95 secara langsung dengan cara menarik kedua tali 
karet masker, lalu diselipkan ke belakang kepala dengan posisi masker 
menutupi hidung dan mulut. 

vi. Tekan-tekan bagian atas masker yang menempel di hidung dan pipi untuk 
merapatkan masker pada wajah. 

vii. Kenakan google. 
viii. Pakai gloves. Pilih ukuran gloves yang pas dengan tangan (jangan 

longgar). 
ix. Cek kelengkapan APD partner kerja menggunakan form check list 
x. Setelah lengkap, bersiap menuju pintu masuk fasilitas BSL-2. 

Bekerja di dalam BSL-2 

xi. Gunakan alat-alat yang terdapat di dalam BSL-2 sesuai dengan SOP 
masing-masing alat. SOP alat berada di folder file.  

xii. Isi logbook alat tiap kali selesai menggunakan alat. 
 

B. Pengujian oleh Tenaga Kesehatan 

Pengujian melibatkan tenaga kesehatan sebagai operator (melakukan konfirmasi kehadiran 

diluar mobil lab) dan tenaga kesehatan analisis (melakukan pengujian di dalam mobil lab). 

Untuk penjelasan lebih lanjut, silahkan gunakan modul penggunaan aplikasi InaTTI yang 

tersedia atau mengakses video penggunaan InaTTI sebagai tenaga kesehatan di 

https://www.youtube.com/watch?v=qtsQPW6iU6A .  

Pintu Geser Ruang Laboratorium. 
Dibuka Manual, tertutup secara 
otomatis 
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Dalam proses pengujian minimal membutuhkan 2 petugas kesehatan untuk 

mengoperasikan Laptop di dalam laboratorium bergerak dan Tab diluar laboratorium bergerak. 

1. Konfirmasi Kehadiran Pendaftar Tes 

Sebelum melakukan konfirmasi, pastikan pendaftar tes telah melakukan pendaftaran 

melalui InaTTI, untuk selengkapnya silahkan mengikuti buku pedoman InaTTI. Konfirmasi 

kehadiran dilakukan oleh tenaga kesehatan operator di luar mobil lab dengan menggunakan 

perangkat tablet InaTTI. Tenaga kesehatan operator membuka aplikasi memalui website lalu 

login dengan akun tenaga kesehatan yang terdaftar. 

1. Fitur Konfirmasi Kehadiran Manual.  

 
 

Fitur ini digunakan untuk mengkonfirmasi kehadiran dari pengguna yang sudah mendaftar 

namun tidak membawa device/ tidak bisa menunjukkan QRcode, sehingga dilakukan 

konfirmasi menggunakan nomor NIK/KTP pendaftar. Konfirmasi dengan mencari pendaftar 

kemudian menekan tombol pada kolom kehadiran (pilih hadir/batalkan). Data konfirmasi 
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kehadiran setelah dikonfirmasi hadir, akan otomatis menjadi daftar pendaftar yang siap untuk 

diambil dan dites sampelnya. 

2. Fitur Konfirmasi Kehadiran Via Scan 

Pengguna yang sudah mendaftar test lewat aplikasi InaTTI dan mendapatkan QR code, dipindai 

dengan mengakses kamera pada device dan pilih facing back kamera, lalu tekan tombol play 

untuk menjalankan kamera. Atur posisi Qrcode pendaftar untuk memindai hingga keluar hasil 

data pendaftar pada bagian bawah. Hasil scan akan otomatis terkonfirmasi sehingga tombol 

akan menunjukkan kata batal. Operator dapat mengubah kehadiran dengan menekan tombol 

tersebut. Jika kamera scan sudah tidak digunakan lagi, tekan tombol stop. 

 

 

  

2. Print Barcode Sampel 
 
Peserta tes yang sudah dikonfirmasi hadir, akan masuk ke dalam daftar tabel in Proses untuk 

tes RT-PCR. Kemudian dicetak barcode yang akan ditempelkan pada tempat sampel peserta 

test. Barcode di print melalui device InaTTI dengan printer bluetooth termal. Berikut 

tahapannya: 
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1. Nyalakan bluetooth di tablet lalu pairing  ke printer bluetooth dengan nama 

“Bluetooh Printer” isikan code pairing nya “1234” 

2. Pastikan koneksi bluetooth Tablet dengan Printer Bluetooth terkoneksi dengan 

baik pada jarak maksimal 10 meter antara tablet dan printer bluetooth. 

3. Login sebagai Nakes di tablet pada laman intti.id di browser Chrome, lalu pilih 

menu Test, cari nama pasien di kolom pencarian atau dapat scroll ke bawah 

sesuai nomor urut ID yang ingin dicari, setelah peserta test tersebut dikonfirmasi 

hadir dengan menekan tombol “Hadir”, maka klik tombol “Print “pada kolom 

Print Barcode pada masing-masing row peserta test. 

4. Apabila hasil cetak pada kertas sticker tidak sesuai, maka bisa di print ulang. 

5. Satu kertas sticker untuk satu peserta test yang berisi barcode ID Test yang akan 

ditempelkan oleh nakes pada tabung vial sample peserta tes. 

 

3. Menerima Sampel/Bahan Biologis/Reagen melalui Pass Box 

i. Barang-barang selain yang diperbolehkan masuk melalui pintu masuk fasilitas BSL-2, 

seperti sampel, bahan biologis, dan reagen harus dimasukkan ke dalam fasilitas melalui 

pass box.  

ii. Menerima barang oleh pengguna yang berada di dalam fasilitas BSL-2: 

- Setelah barang berada di dalam pass box yang tertutup, buka pintu pass box dengan 

mengarahkan tangan ke tombol sensor dari dalam fasilitas BSL-2. 

- Ambil barang, cek adanya kebocoran, lalu disinfeksi permukaan luar container 

menggunakan alcohol 70 %. 

- Letakkan di meja dorong untuk memudahkan dalam transportasi dan mengurangi resiko 

tumpahan. 

- Tutup Kembali pintu pass box. 

 

4. Memasukkan Sampel Ke Dalam Laboratorium 

Setiap sampel yang akan diperiksa HANYA boleh di masukkan kedalam laboratorium melalui 

Pass Box ( Pass Trough Box ) yang terdapat di sisi Kiri kendaraan. 

 

 

Modul RFID 
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Sampel yang akan diperiksa dimasukkan ke dalam wadah / container, ditutup rapat setelah 

sebelumnya diberi barcode berisi data identitas pemilik sampel. 

Tidak diperbolehkan membuka sampll dalam kondisi apapaun kecuali di dalam BSC ( 

Biosafety Cabinet ) yang terdapat di dalam ruangan Laboratorium. 

Sebelum memasukkan sampel ke dalam Pass Box, petugas lapangan wajib meng-informasikan 

kepada petugas laboratorium jika akan memasukkan sampel ke dalam Pass Box. 

Untuk membuka Pass Box diperukan Kartu RFID atau PIN khusus yang hanya dimiliki oleh 

petugas medis di lapangan.  

Pada kondisi normal, Pass Box akan terkunci, dengan 2 kunci yaitu Kunci Manual dan Kunci 

Magnetic (RFID). Lampu indicator pada Modul RFID akan hidup / menyala dengan satu lampu 

berkedip merah secara terus menerus. 

Prosedur pembukaan Pas Box adalah sebagai berikut : 

- Kondisi Normal Pass Box terkunci. 

- Untuk membuka Pass Box, terlebih dahulu buka kunci manual dengan menekan bagian 

merah dari kunci manual dan tuas kunci akan terbuka keatas. Artinya kunci manual 

telah terbuka. 

- Dekatkan kartu atau masukkan PIN di Modul RFID hingga lampu indicator merah 

berhenti berkedip dan berubah menadi hijau. 

- Tarik pegangan pintu Pass Box sampai terbuka. 
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- Masukkan container sampel ke dalam Pass Box. 

- Tutup dan rekatkan pintu Pass Box dan tunggu hingga lampu indicator RFID berwarna 

merah dan berkedip kembali, itu artinya pintu Pass Box telah terkunci secara Magnetic. 

- Kunci kembali secara manual dengan menekan tuas kunci manual hingga rata dengan 

permukaan pintu Pass Box. 

 

Prosedur pengambilan Sampel dari dalam Laboratorium : 

- Pintu Pass Box tidak dapat dibuka secara bersamaan dari dalam dan dari luar. 

- Setelah petugas lapangan memasukkan container sampel di dalam Pass Box, petugas di 

dalam ruangan Laboratorium baru dapat membuka pintu bagian dalam dari Pass Box. 

- Untuk membuka Pass Box dari dalam ruang Laboratorium, terlebih dahulu petugas 

laboratorium haru smembuka kunci manual di daun pintu bagian dalam dengan cara 

menekan bagian merah pintu manual dan tuas kunci akan muncul pertanda kunci 

manual telah terbuka. 

 

 

 

 

 

- Selanjutnya dekatkan tangan pada sensor pembuka pintu, tahan di posisi tersebut sambil 

menarik daun pintu Pass Box untuk melepaskan pintu dari kunci magnetiknya.. 

- Setelah pintu Pass Box terbuka, petugas Laboratorium dapat mengambil container 

sampel yang berada di dalam Pass Box. 

 

Kunci 
Manual 

Sensor pembuka 
kunci magnetik 
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- Setelah sampel diambil, tutup dan rapatkan hingga kunci magnetik mengunci pintu Pass 

Box. 

- Kunci pula secara manual dengan cara menekan tuas kunci manual hingga rata dengan 

daun pintu Pass Box. 

 

 

5. Unboxing Sampel Dan Preparasi Ekstraksi RNA Di Biosafety Cabinet 
 
 
 
 
 
 
 

Biosafety 
cabinet 
adalah 

contaiment dengan ventilasi udara yang direkayasa untuk mengamankan pekerja yang bekerja 
dari material sample, lingkungan atau material sample dari kemunkinan kontaminasi 
bakteri/virus. 

Lakukan proses unboxing sample dan preparasi extraksi RNA di dalam containment biosafety 
Cabinet. 

Fungsi masing-masing tombol 
 

1. Untuk menghidupkan atau mematikan lampu UV. 

2. Untuk menghidupkan atau mematikan blower/kipas. 

3. Untuk menaikkan jendela. 

4. Untuk mematikan suara alarm. 

5. Untuk menghidupkan atau mematikan lampu penerangan/neon. 

6. Untuk menghidupkan atau mematikan steker listrik yang ada didalam working area. 
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7. Untuk menurunkan jendela. 

8. Tombol Power untuk menghidupkan atau mematikan alat. 

 
Prosedur menghidupkan alat 

- Hubungkan kabel Power ke sumber listrik. 

- Tekan saklar power ke posisi On 

- Tekan tombol power pada panel layar 

- Posisi  jendela  tertutup  lakukan  sterilisasi   dengan menghidupkan 

lampu UV selama 30 menit.Setelah 30 menit matikan lampu UV 

kemudian buka jendela sampai setengah (Batas garis aman) 

- Hidupkan blower selama 30 menit agar aliran udara stabil. 

- Hidupkan lampu penerangan. 

- Alat siap digunakan. 

 

6. Prosedur Kerja Standar Genolution Nx-48s Viral Na Kit Vn 143 

Genolution NX-48S Viral NA KIT (VN 143) yang berfungsi untuk ekstraksi RNA dari 

virus SARS-CoV-2 penyebab penyakit Covid-19 pada sample nasofaring swab, nasal swab 

dan sputum. 

a. RINCIAN AKTIVITAS 

1.  SAMPLE PREPARATION (NASOFARING SWAB DAN NASAL SWAB) 

a.  Vortex terlebih dahulu sample yang tersedia di dalam VTM, selama 10-15 detik 

b.  Ambil 200ul sample dan masukkan ke dalam well (well untuk sample: well 1, well 5 dan 

well 9) 

 

 

 
c.   Masukkan well ke dalam alat Geneolution untuk proses ekstraksi sample 
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2.  SAMPLE PREPARATION (SPUTUM) 

a.  Tambahkan PBS pada sample sputum dengan perbandingan 1:1 

b.  Vortex campuran larutan tersebut (PBS : Sample) yang tersedia di dalam tabung 

sentrifus selama 10-15 detik 

c.   Ambil 200ul sample dan masukkan ke dalam well (well untuk sample: well 1, well 5 

dan well 9) 

 
d.  Masukkan well ke dalam alat Genolution untuk proses ekstraksi sample 

 
6. Ekstraksi Sample Menggunakan Mesin Ekstraksi Otomatis Genolution Nx-48s 
 
Genolution Nextractor NX-48S berfungsi untuk melakukan ekstraksi asam nukleat dari 

beberapa sampel dengan menggunakan teknologi magnetic bead. 

Setelah proses pippeting reagent ektraksi selesai dilakukan di dalam BSC, dilanjutkan 

dengan memasukan plate sample ke dalam mesin ekstraksi otomatis. 
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- Nyalakan tombol power pada bagian belakang alat 

 
- Masukkan plate 

 
- Buka penutup kaca pada bagian depan alat Nextractor NX-48S 

- Tarik tempat plate 

- Masukkan strip pada tempat strip dan dorong hingga ujung (gambar a) 
 
 

 
Gambar a. Cara memasukkan strip 
 

- Letakkan well plate pada tempat plate (sesuai dengan plate yang digunakan) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar b. Jenis-jenis plate yang dapat digunakan 
- Tekan tempat plate hingga terdengar suara “Klik” 

- Lalu tutup pintu kaca pada alat 

 
Prosedur Mengerjakan Sample 

- Klik tombol “EXTRACTION” pada layar alat  
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- Pilih jenis strip yang digunakan dan tekan “SELECT PROTOCOL” 

- Pilih protocol sesuai KIT reagent digunakan 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

- Tekan tombol ON/ OFF untuk pengaturan HEATER pada masing-masing 

tempat plate (kiri dan atau kanan). Lalu tekan tombol SET. 

Catatan : 

Apabila layar menunjukkan warna hitam, Heater Setting dalam kondisi OFF. 

Apabila layar menunjukkan warna putih, Heater Setting dalam kondisi ON. 
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- Tekan tombol “START” untuk menjalankan protocol 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

- 
 

 
 
 

 
 

 

 
7. Preparasi Reagent PCR Di Laminar Flow 

 
Laminarflow adalah contaiment yang digunakan sebagai ruang kerja steril dengan rekayasa 

udara sehingga menjaga object dari kontaminasi lingkungan.  
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Setelah RNA dari sample didapatkan melalui proses ektraksi sebelumnya, maka dilanjutkan 

dengan proses master mix. Lakukan master mix di laminar flow untuk mencegah kontaminasi 

dan ikuti prosedur reagent yang digunakan. Adapun tata cara penggunaan laminar flow antara 

lain : 

 

 
 

Cara Mengoperasikan Mini Laminar Air Flow 
- Hubungkan Kabel Power ke sumber listrik (PLN 220 VAC) 

- Hidupkan Kipas pada alat dengan menekan saklar kipas (A) 

- Atur kecepatan hembusan udara dengan menekan tombol (D/E) pengatur kekuatan 

putaran kipas 

- Tekan saklar (B) untuk menghidupkan Lampu UV, biarkan selama 5 menit 

- Setelah 5 menit matikan Lampu UV dengan menekan kembali saklar (B) 

- Alat siap digunakan 

Cara Perawatan Mini Laminar Air Flow 
- Perhatikan letak Pre Filter, Posisi Pre Filter berada pada Bagian Atas Mini 

Laminar Air Flow. 

- Bersihkan Pre Filter dengan alat penyedot debu (Vacuum Cleaner) Secara Berkala 

1 (Bulan 1x). 
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- Bersihkan alas kerja pada bagian dalam Mini Laminar Air Flow dengan cairan 

alkohol (Untuk mencegah jamur tumbuh). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8. Input Sample Ke Dalam Mesin RT-PCR 
 
Setelah proses master mix selesai dilakukan di laminar flow, maka proses selanjutnya  

adalah menginput dan  memprogram proses deteksi di mesin PCR. 

Menyalakan Alat 

- Nyalakan alat cobas z480 dengan cara menekan tombol switch on di bagian belakang 

kanan alat. 

 

- Nyalakan komputer yang terhubung dengan alat. Pilih User Defined Workflow (UDW) 

sesaat setelah komputer menyala. 

- Untuk masuk ke windows 

Pilih user : Instrument Operator Password : Z480Admin 

- Pastikan ada pop-up “exor 4 running”. Exor 4 merupakan database dari software z480. 

- Untuk masuk ke software klik icon  

- Log in dengan user name dan password sbb:  

User name : Admin 

Pasdsword : 00rocheADM  
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- Pastikan instrument sudah terhubung dengan software di PC Roche. 
 

 
 

9. Penggunaan aplikasi InaTTI 

Tenaga kesehatan analisis yang berada dalam mobil lab menyiapkan pengujian 
sampel dengan mengatur aplikasi InaTTI dan menjalankan pengoprasian alat RT-PCR. 

a. Gunakan laptop InaTTI untuk mengakses website InaTTI kemudian login sebagai 

tenaga kesehatan. 

b. Buka menu Test, lalu pilih Fitur Data Siap RT-PCR. Fitur data siap RT-PCR 

menampilkan table in proses yang merupakan data pendaftar yang sudah 

terkonfirmasi hadir dan telah disesuaikan dengan nomor urut well untuk pengujian 

RT-PCR.  
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Pada fitur ini juga dicantumkan nomor well, NIK, dan barcode guna mencegah 

tertukar nya sampel yang digunakan untuk test PCR. 

 

c. Dibawah tabel in proses tentukan sistem template yang digunakan. Template ini 

adalah urutan sampel pada well berdasarkan pengisian sampel oleh tenaga 

kesehatan, pilih dengan urutan per baris atau per kolom.  

d. Jika sudah, tekan tombol ekspor data maka kemudian akan muncul tabel urutan 

sampel berdasarkan well seperti pada gambar dibawah: 
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e. Setelah tabel diperiksa dan sudah sesuai urutannya, dibawah tabel tekan tombol 

download. Setelah file berhasil di download, buka file excel kemudian save as file 

dengan ekstensi .txt (Tab delimited), dan simpan file pada shared folder InaTTI, 

File Import Format TXT (Network\\InaTTI\\SharedInaTTI\\File Import Format 

TXT). Dan selanjutnya dilakukan pengujian dengan menggunakan PC dari alat RT-

PCR. 
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10. Penggunaan Alat/Software RT-PCR 
 
> Pengecekan Konektivitas Alat dengan Software 
- 
 
 
 
 
 
 
 
- Pilih Instrument---> pilih instrument yang sesuai---> klik “Test Connection”---> Klik 

“Make Default”. 

- Klik “Close” untuk keluar dari windows tools. 
 
 

 
> Pengaturan Detection Format 
- 
 
 
 
 
- Pilih detection format, lalu tampilan pada layar akan sbb: 
- Pilih New untuk membuat detection format sesuai dengan kit yang akan digunakan. 

Tampilan pada layar akan sbb: 

Klik 
icon 

maka tampilan pada layar sbb: 

Klik 
icon 

maka tampilan pada layar sbb: 
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- Ketik nama sesuai dengan nama kit yang digunakan. 
- Pilih kombinasi filter eksitasi dan filter emisi sesuai dengan dye yang digunakan 

pada kit. 
- Beri nama dye yang digunakan sesuai dengan informasi pada kit insert. Note: 

- Untuk Hydrolysis probe/taqman probe setting Melt Factor 1, Quant Factor 
10, dan Max Integration Time 2 

- Untuk Hybridization probe setting Melt Factor 1.2, Quant Factor 5, dan Max 
Integration Time 2 

- Klik “Close” untuk keluar dari windows pengaturan detection format. 
 

> Pengaturan Program PCR 
- Pilih “New Experiment” pada layar overview 

 

 
- Tampilan pada layar akan sbb: 
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- Pilih “Detection Format” dan cantumkan “Reaction Volume” sesuai dengan kit yang 

digunakan. 
- Klik  pada bagian program untuk menambah program PCR yang akan digunakan, 

lakukan pengaturan sbb (sesuai dengan kit insert): 
- Nama program : RT-step, Denaturasi, Amplifikasi, dll. 
- Jumlah siklus untuk program tersebut. 
- Pilih “Analysis Mode” yang akan digunakan : None, Quantification, Melting Curves, 

Color compensation. 
- Klik  pada bagian “Temperature Targets” untuk menambah step yang akan digunakan 

pada masing-masing program PCR. Lakukan pengaturan sbb (sesuai dengan kit insert): 
- Suhu target (0C) 
- Acquisition Mode : None, Single, atau Continous 
- Hold time (waktu) : Jam : Menit : Detik 
- Ramp rate (0C/detik) jika diperlukan 
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- Klik tanda panah kebawah pada icon “Apply Template”, maka tampilan pada layar sbb: 
- Klik “Save As Template” untuk menyimpan program yang telah dibuat sebagai 

template. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
> Running PCR 
- Pilih “New Experiment from Template” 

 

- Tampilan pada layar akan sbb: 
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- Pilih run template yang akan digunakan lalu klik icon , maka tampilan pada layar 

akan sbb: 

 
- Selanjutnya import template sampel yang telah disusun dan digenerate sebelumnya dari 

InaTTI yang tersimpan pada shared folder. Klik menu Sampel Editor seperti dibawah. 
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- Selanjutnya akan muncul tampilan seperti dibawah ini, klik import pada bagian kanan 

bawah. 

 
- Kemudian klik tombol titik 3 untuk browsing file template sampelnya seperti dibawah 

ini. 
- Pilih file template di shared folder InaTTI di windows explorer PC Roche 

((Network\\InaTTI\\SharedInaTTI\\File Import Format TXT) yang telah dibuat dari hasil 
export template aplikasi di laptop InaTTI 



 QUICK GUIDE PENGOPERASIAN LABORATORIUM BERGERAK BSL-II 

 37 

 
- Setelah memilih file, kemudian tekan tombol scan file yang ada di sebelah tombol titik 3 

tadi. Tanda bahwa file telah cocok adalah akan muncul pembacaan kolom tabel dari 
template berwarna hijau sepeti di bawah ini. 

 
- Selanjutnya klik tombol ceklis untuk melanjutkan. 
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- Tekan tombol drawer pada bagian depan alat untuk membuka drawer pada bagian 
samping alat 

 
- Masukkan Multiwell plate (MWP) plate berisi mastermix dan ekstrak DNA/RNA yang 

sudah di seal dengan baik pada rak plate. 
- Tekan tombol drawer untuk memasukkan MWP ke dalam alat. 
- Klik “Start Run” untuk memulai running. Windows baru akan muncul, ketik nama 

running sesuai dengan ketentuan laboratorium (contoh: 
Tanggal/bulan/tahun/batch running) 

- Saat alat sedang running. User dapat melakukan pengaturan sample. Pilih     maka 
tampilan pada layar sbb: 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

- Klik  
- Ketik nama subset 
- Klik dan drag mouse pada kolom plate sesuai dengan posisi sampel 

- Klik “Apply” 
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- Klik  untuk memberi keterangan sampel, maka tampilan pada layar akan sbb: 

- Step 1 : pilih analisis yang akan digunakan 
- Step 2 : pilih subset yang sudah dibuat pada subset editor 
- Step 3 : klik setiap well, ketik nama sampel dan pilih sample type dengan ketentuan 

sbb: 
§ Sample pasien:Unknown 
§ Positif Kontrol : Positive Control /Calibrator 
§ Negatif Kontrol : Negatif control 

 
> Analisis Hasil 
- Running PCR berakhir ditandai dengan keterangan sbb: 

 
  
- Klik tombol       maka tampilan pada layar sbb: 

 
- Pilih analisis yang digunakan sesuai dengan program PCR yang dijalankan. 
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Sebagai contoh : pilih Abs Quant/2nd Derivative Max, maka tampilan pada layar akan sbb: 

 
- Pilih subset sesuai dengan subset yang sudah dibuat lalu klik icon    maka tampilan 

pada layar akan sbb: 

• Ubah Channel panjang gelombang (B) untuk analisis jika menggunakan lebih dari 
satu 

channel ketika setting program PCR, pilih channel yang digunakan lalu klik “Calculate” (A) 
• Lihat nilai Cp/ Ct dan bentuk kurva untuk menentukan hasil tersebut positif atau 

negatif (C)Z 
- Klik tombol Save (D) setelah selesai melakukan pengaturan. 
 

C 

D 

C 

A 

• Klik tombol Calculate (A) agar software melakukan kalkulasi. 
B 
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> Pengaturan Laporan/Create Report 

Klik tombol  maka tampilan pada layar akan sbb: 
 
 
a. Pilh Subset yang akan dibuat laporan hasil (A) 
b. Klik tab Detailed (B) 
c. Centang informasi yang akan ditampilkan pada laporan. (C) 
d. Klik tombol Generate (D) 

 
 
 
 
 

- Klik   untuk menyimpan hasil dalam format PDF atau 

klik  untuk print hasil melalui printer yang terhubung ke 
alat. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11. Input Hasil Uji ke dalam Aplikasi InaTTI 
 

 

B 

C 
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a. Setelah sampel diuji, export data dari software alat RT-PCR dan didapat file hasil 

pengujian dengan ekstensi .ixo  

 
 
 
 
 
 
 

b. Pada laptop InaTTI, buka fitur Input Hasil. 
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Hasil pengujian diinput ke dalam situs InaTTI dengan memasukkan standar nilai standar CP 

value kemudian upload file hasil pengujian di shared folder roche (file .ixo) dan setelah 

diupload tabel akan menunjukkan list hasil pengujian sampel seperti pada gambar dibawah ini: 

 
Tabel akan menunjukkan status dari setiap sampel. Tenaga kesehatan analisis perlu 

melakukan validasi dengan melihat kembali hasil yang ditunjukkan pada PC alat RT-PCR. 

Validitas dapat dipilih dengan menekan ceklis pada kolom validitas. Hasil pengujian akan 

tersimpan secara otomatis dalam sistem aplikasi. 

BAB III 
PASCA OPERATION 
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A. Mematikan Alat Biosafety Cabinet 
- Matikan blower dan lampu penerangan. 

- Tutup jendela sampai rapat. 

- Hidupkan lampu UV selama 30 menit. 

- Setelah 30 menit matikan dengan menekan tombol power pada panel 

- Tekan saklar ke posisi Off. 
 Perawatan Alat 

- Bersihkan ruang kerja kabinet menggunakan alkohol 70 % 
- Sterilkan menggunakan lampu UV 
- Bersihkan bagian luar dan jendela kaca dengan  detergent  lembut. 
- Periksa semua tombol dan buat catatan. 
- Selama proses pengerjaan pastikan tidak ada alarm peringatan pada layar panel. 
- Bila muncul alarm, periksa ketinggian dari batas aman ketinggian jendela. 
- Bila masih terjadi alarm, segera hubungi teknisi. 

 
B. Mematikan Alat RT-PCR 

- Tekan tombol drawer pada bagian depan alat untuk membuka drawer pada bagian 
samping alat 

- Keluarkan MWP dari rak plate. Lalu buang ke dalam tempat sampah khusus. 
- Tekan tombol drawer untuk memasukkan rak plate kembali ke dalam alat. 

- Klik icon     pada software untuk log out. 
- Matikan komputer. 
- Matikan alat dengan menekan tombol switch on pada bagian belakang alat. 

 
C. Tata Cara Pemasangan Dan Melepaskan Busa Transportation Lock 

1. Melepaskan Busa Transportation Lock dari Alat: 

1. Pastikan alat dalam posisi mati. 

2. Buka penutup kaca alat dari Nextractor NX 48-S. 
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3. Lepaskan busa dari alat dengan urutan 4 – 1 – 3 – 2. Lepaskan busa dengan perlahan agar 

tidak merusak alat (Gambar 1).  

2. Pemasangan Busa Transportation Lock ke Alat: 

1. Matikan alat. 

2. Buka penutup kaca alat dari Nextractor NX 48-S. 

3. Masukan busa ke alat sesuai dengan tempatnya dengan urutan 2 – 3 – 1 – 4. Masukan busa 

dengan perlahan agar tidak merusak alat (Gambar 1).  

4. Jika busa nomor 2 tidak pas saat dimasukan gerakan “b” ke atas atau ke bawah sampai busa 

nomor 2 dimasukan. Pastikan busa terpasang dengan pas dan tidak longgar.  

5. Jika busa nomor 3 tidak pas saat dimasukan geser ”a” ke kiri atau ke kanan sampai busa 

nomor 3 bisa dimasukan. Pastikan busa terpasang dengan pas dan tidak longgar. 

  
Gambar 1. Peletakan Busa Transportation Lock pada Alat 
 
D. Melepas (Degowning) APD setelah Selesai Bekerja 

i. Setelah selesai bekerja di dalam fasilitas BSL-2, lakukan degowning sebelum 
keluar. untuk melepaskan APD dengan prinsip mulai dari yang paling kotor ke 
yang paling bersih. 

ii. Lepaskan gloves lapisan luar (outer gloves) 
- Mulai dari outer gloves tangan sebelah kiri, cubit ujung bagian dalam gloves 

menggunakan tangan kanan, lalu tarik dan gulung hingga lepas dari tangan. Jaga 
bagian luar gloves agar tetap berada di dalam gulungan dan tidak tersentuh. 

- Letakkan gulungan outer gloves pada telapak tangan kanan, lalu genggam. 
- Selipkan 2 jari tangan kiri (telunjuk dan jari tengah) dibawah outer gloves 

tangan kanan. 
- Dorong outer gloves agar lepas dari tangan kanan. Jaga bagian luar gloves agar 

tetap berada di dalam gulungan dan tidak tersentuh. 
- Masukkan gloves ke dalam plastik biohazard. 

iii. Lepaskan disposable cap, masukkan ke dalam plastik biohazard 
iv. Lepaskan google, untuk nantinya dimasukkan ke dalam kontainer berisi alkohol 

70%. Rendam selama 10-15 menit. 
** Lepaskan juga kacamata bagi yang menggunakan kacamata. Rendam dalam 
container berisi alkohol 70% selama 10-15 menit. 

v. Lepaskan hazmat dan masukan ke plastic biohazard 
vi. Lepaskan sepatu, masukkan ke dalam plastik biohazard. 

a 
a 

b 
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vii. Ikat plastik biohazard  menggunakan lakban (masih menggunakan inner gloves 
dan masker ) 

viii. Lepaskan inner gloves seperti tahap 6.8.5. Masukkan ke dalam plastik biohazard  
yang baru. 

ix. Lepaskan masker KN95/N95 dengan cara jepit masker di bagian hidung dengan 
ujung jari, lalu tarik ke atas kepala. Masukkan ke dalam plastik biohazard  

x. Cuci tangan dengan bersih sebelum keluar. 
xi. Sebelum meninggalkan ruangan laboratorium bergerak, angkat google dari 

cairan disinfektan, lalu lap dan bersihkan menggunakan tissue. 
xii. Tutup kembali container berisi cairan disinfektan. 

xiii. Pengguna dapat meninggalkan ruangan laboratorium melalui pintu keluar. 
 

E. Pencegahan dan Perhatian Tambahan  
xiv. Batasi akses ke dalam fasilitas BSL-2 saat terdapat pekerjaan yang melibatkan 

agen-agen berbahaya, seperti Covid-19. 
xv. Dilarang makan, minum dan merokok di dalam fasilitas BSL-2. 

xvi. Dilarang menggunakan bunsen di dalam BSC. 
xvii. Dilarang menggunakan mouth pipetting. 

xviii. Gunakan pipette tips yang mempunyai barrier filter. 
xix. Jangan masukkan bagian badan pipet ke dalam wadah reagen, sampel, atau 

container limbah. Jika panjang normal tips tidak dapat mencapai cairan di 
dalam tabung, gunakan pipette tips yang panjang untuk mencegah kontaminasi 
pada badan pipet. 

xx. Melakukan mixing (aspirasi dan pengeluaran cairan) menggunakan pipet 
secara perlahan dan hati-hati untuk menghindari terbentuknya aerosol dan 
cipratan. Saat melakukan pippete mixing, pastikan ujung pipet tetap berada di 
bawah permukaan cairan dan jangan keluarkan seluruh volume cairan dari 
pipet. 

xxi. Saat akan mengeluarkan cairan dari tips pipet, tempelkan/sentuhkan ujung 
pipet ke bagian dalam tabung/kontainer sebelum menekan plunger pipet untuk 
mengeluarkan cairan. Jangan sekali-kali mengeluarkan cairan cairan di tengah-
tengah tabung/kontainer. 

xxii. Saat mengeluarkan tetes cairan terakhir, tempatkan ujung pipet ke dinding 
bagian dalam tabung lalu keluarkan dengan lembut, perlahan dan hari-hari. 

xxiii. Berhati-hatilah saat mengeluarkan tip bekas ke dalam plastic limbah 
biohazard. 

xxiv. Ketika terjadi tetesan yang tidak terhindarkan, turunkan ujung pipet dan 
biarkan tetesan jatuh di dekar absorban. 

xxv. Dekontaminasi bulb pada pipet secara teratur dan setiap pasca terjadi 
kontaminasi. 

xxvi. Desinfeksi pipet secara teratur mengikuti instruksi dari pabriknya atau dengan 
cairan bleach 1:10 diikuti dengan alkohol 70% untuk menghilangkan sisa 
pemutih. 

xxvii. Gunakan tabung untuk media dan spesimen yang mempunyai tipe tutup screw-
cap. 

xxviii. Selalu pegang kontainer/wadah/botol pada bagian badan kontainer (bukan 
pada tutup) saat mengambil, membawa dan memindahkan kontainer berisi 
agen biologis/toksin. 
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xxix. Minimalisir terjadinya percikan (splashes) dan aerosol saat bekerja di dalam 
fasilitas BSL-2, terutama saat melakukan sentrifugasi, mencampurkan 
(mixing), menuang (pouring) dan saat terjadi tumpahan. 

xxx. Film/lapisan cairan tipis kadang terbentuk di leher botol/tabung/container dan 
terkadang terdapat tetesan cairan tutup bagian dalam atau di sekeliling leher 
tabung tempat putaran tutup. Hal tersebut dapat menghasilkan aerosol dan 
percikan microdroplet, maka jika memungkinkan sentrifus botol/tabung 
terlebih dahulu sebelum dibuka. Jika tidak memungkinkan, letakan tissue, 
absorban atau bahan penyerap lainnya di atas bukan tabung dan masukan pipet 
ke dalam tabung untuk menghancurkan film secara perlahan. 

xxxi. Letakan tutup botol di atas meja kerja dengan posisi terbuka menghadap ke 
atas. 

xxxii. Gunakan rak untuk memposisikan wadah berisi spesimen dan reagen ang 
bagian alsasnya tidak rata (misalnya tabung sentrifuge). 

xxxiii. Jangan mencium/menghendus/menghirup spesimen maupun reagen. 
xxxiv. Meletakan wadah berisi spesimen dan reagen di tengah meja kerja dalam 

posisi keadaan tertutup rapat. Jangan meletakan di sisi meja kerja dan di posisi 
yang dapat tersenggol oleh anggota badan saat bekerja. 

xxxv. Secara rutin (tiap hari) lakukan dekontaminasi pada meja kerja. 
xxxvi. Cuci tangan setiap kali mengganti gloves. 

xxxvii. Dekontaminasi gloves pada tangan sesering mungkin menggunakan alcohol 
70%. 

 
F. Pengelolaan Limbah  

- Limbah cair saat bekerja di dalam BSC  
- Sebelum memulai bekerja di dalam BSC, siapkan container/botol 

ukuran kecil-sedang dari bahan plastic berisi bleach. Letakkan di dalam 
BSC. 

§ Bleach 0,5 % bisa di buat fresh di dalam fasilitas BSL-2 dengan 
cara mengencerkan larutan bleach stock solution menggunakn 
air dari wastafel di dalam botol plastik yang tersedia. 

§ Bleach 0,5 % juga dapat disiapkan sebelumnya di luar fasilitas 
BSL-2, lalu dimasukkan ke dalam fasilitas melalui melakui pass 
box. 

- Selama bekerja di dalam BSC, masukkan limbah cair ke dalam container 
tersebut. 

- Setelah selesai bekerja, dekontaminasi permukaan luar container limbah 
menggunakan alcohol 70%, lalu keluarkan container limbah dari BSC. 

- Masukkan botol plastic bekas limbah cair ke dalam plastik biohazard 
merah berisi limbah padat untuk diautoclave. 

- Jangan meng-autoclave limbah cair di dalm botol penampungan karena 
telah mengandung bleach. Bleach jika terkena panas tinggi akan 
mengeluarkan gas beracun. 
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- Untuk mengeluarkan limbah cair dari fasilitas BSL-2, dekontaminasi 
seluruh permukaan container limbah cair menggunakan bleach 0,5% 
lalu dilap dengan alkohol 70% untuk membersihkan sisa bleach. 

- Kumpulkan limbah cair di Gudang penyimpanan limbah untuk diambil 
oleh perusahaan pengelola limbah yang bekerjasama sesuai dengan 
jadwal yang telah ditentukan. 
 
 

          -  Limbah padat saat bekerja di dalam BSC 

- Sebelum memulai bekerja di dalam BSC, siapkan plastic biohazard dan 
letakkan di dalam BSC. 

- Selama bekerja di dalam BSC, masukkan limbah padat, seperti pipette 
tips, ke dalam plastik biohazard tersebut. 

- Setelah selesai, masih di dalam BSC, ikat plastik biohazard  
menggunakan lakban. 
** Jangan mengisi plastik biohazard terlalu penuh dan mengikat terlalu 
rapat karena akan menggangu proses autoclaving. 

- Kumpulkan plastic biohazard merah berisi limbah padat di dalam 
container limbah  

- Autoclave limbah tersebut 
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Kontak Kami 
 
Website : http://www.predator-k2.id/ 
Nomor kontak pengoperasian kendaraan : 
- Imbar 0812 2244 2315 
- Rizal  0817 7239 6462 
- Saeful 0877 2203 4849 
Roche 
Call center : 0800 1401381 
WA : 0811 3111 201 
Genolution, TCM, Articko 
Call center : (021) 29260000 
HAIER 
Call center : (021) 87962345 
Woson 
Call center : 0811-900-6161 
Centrifuge, vortex, drybath 
Call center : (021) 64701960 
 
MTAC Farmasi Unpad 
Jl. Ir. H. Juanda No.248, Sekeloa, Kecamatan Coblong, Kota Bandung, Jawa Barat 40134  
e-mail : infoinatti@gmail.com ; info@inatti.id 
Telp/WA : 081211994412 
Follow us : 
Https://instagram.com/inatti_app 
Https://facebook.com/InaTTIApp 
Https://twitter.com/inatti_app 
https://bit.ly/YoutubeInaTTI 
Helpdesk : 
https://inatti.id/help/ 



  

 

 


