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KATA PENGANTAR 

 
Puji dan syukur Kami panjatkan kehadirat Allah SWT atas berkat karunianya, penyusunan 

“Prosedur Operasional Standar Alat Laboratorium” dapat diterbitkan untuk mempermudah 

penggunaan alat laboratorium di laboratorium bergerak Predator-19. 

 

Buku ini berisi Prosedur Standar Biosafety Cabinet, Prosedur Kerja Standar Genolution 

Nextractor Nx-48s, Prosedur Kerja Laminar Airflow, Prosedur Pcr Cobas Z480, Prosedur 

TCM, Prosedur Freezer, dan Kontak Penting. Semua prosedur standar yang dibuat adalah 

terjemahan dari buku standar berbahasa Inggris dari masing-masing perusahaan yang 

mengeluarkannya. Penggunaan alat yang terintegrasi di laboratorium bergerak Predator-19 bisa 

mempelajari buku pedoman aplikasi InaTTI (Indonesia Test, Trace, and Isolation). 

 

Kami ucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah terlibat dalam penyusunan buku 

pedoman ini, Saya sampaikan terima kasih atas kontribusi yang telah diberikan. Diharapkan 

buku ini dapat membantu secara langsung untuk menanggulangi pandemi COVID-19. 

 
 
       Bandung, 10 December 2020. 

       Tim Penyusun. 
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PROSEDUR STANDAR BIOSAFETY CABINET 
 
 

Definisi : 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. 

Acuan : Buku manual BSC-MF Class II 
Rincian Aktifitas :  

 

 
 
A. 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. 
7. Untuk menurunkan jendela. 
8. Tombol Power untuk menghidupkan atau mematikan alat. 

 
B. PROSEDUR MENGHIDUPKAN ALAT 

1. Hubungkan kabel Power ke sumber listrik. 
2. Tekan saklar power ke posisi On 
3. Tekan tombol power pada panel layar 
4. 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) 

5. Hidupkan blower selama 30 menit agar aliran udara stabil. 
6. Hidupkan lampu penerangan. 
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7. Alat siap digunakan. 
C. PROSEDUR MEMATIKAN ALAT 

1. Matikan blower dan lampu penerangan. 
2. Tutup jendela sampai rapat. 
3. Hidupkan lampu UV selama 30 menit. 
4. Setelah 30 menit matikan dengan menekan tombol power pada panel 
5. Tekan saklar ke posisi Off. 

 
D. PERAWATAN ALAT MINGGUAN 

1. Bersihkan ruang kerja kabinet menggunakan alkohol 70 % 
2. Sterilkan menggunakan lampu UV 
3. Bersihkan bagian luar dan jendela kaca dengan  detergent  lembut. 
4. 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. 
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PROSEDUR KERJA STANDAR GENOLUTION NEXTRACTOR NX-48S 
 

Definisi : Genolution Nextractor NX-48S berfungsi untuk melakukan 
ekstraksi asam nukleat dari beberapa sampel dengan 
menggunakan teknologi magnetic bead. 

Acuan : USER MANUAL GENOLUTION MN-NXS-01-EN V1.20 
Rincian Aktifitas :  

 

1. Nyalakan tombol power pada bagian belakang alat 
2. Masukkan plate 

a. Buka penutup kaca pada bagian depan alat Nextractor NX-48S 
b. Tarik tempat plate 
c. Masukkan strip pada tempat strip dan dorong hingga ujung (gambar a) 

 
Gambar a. Cara memasukkan strip 

 
d. Letakkan well plate pada tempat plate (sesuai dengan plate yang digunakan) 

Gambar b. Jenis-jenis plate yang dapat digunakan 
 

e. Tekan tempat plate hingga terdengar suara “Klik” 
f. Lalu tutup pintu kaca pada alat 
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3. Prosedur Mengerjakan Sample 
a. Klik tombol “EXTRACTION” pada layar alat 

Gambar c. Tampilan layar alat 
 

b. Pilih jenis strip yang digunakan dan tekan “SELECT PROTOCOL” 

Gambar d. tampilan pemilihan jenis strip 
 

c. Pilih protokol sesuai KIT reagen 

Gambar e. tampilan pilihan protocol sesuai KIT yang digunakan 
 

d. 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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Gambar f. tampilan pengaturan Heater 

 
e. Tekan tombol “START” untuk menjalankan protocol. Tunggu hingga protocol 

selesai 

 
Gambar g. tampilan menjalankan 

 
Catatan: 
Saat proses Ekstraksi selesai, tekan layar monitor untuk kembali ke halaman utamA 
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4. Sterilisasi Alat 

a. Pastikan alat tidak sedang beroperasi 

b. Pilih dan klik tombol “STERILIZATION” pada halaman utama 

Gambar h. tampilan menu Sterilisasi 
 

c. Atur waktu sterilisasi dan tekan tombol UV untuk pengaturan UV (ON/OFF) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar i. Tampilan menjalankan sterilisasi alat 
 

Catatan :  
START = Memulai Sterilisasi  
STOP = Menghentikan Sterilisasi 
RESET = Secara otomatis UV dimatikan dan waktu terhenti 
- UV ON : Tombol tampilan UV berwarna kuning 
- UV OFF: Tombol tampilan UV berwarna putih 

 
 
PERHATIAN 

- Untuk alas an keamanan layar tidak dapat diubah selama lampu UV 
menyala. 

- Lampu UV hanya berdampak pada kerja alat dan tidak membahayakan 
untuk operator 
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PROSEDUR KERJA LAMINAR AIRFLOW 
 
 

Definisi : Laminarflow adalah contaiment yang digunakan sebagai ruang 
kerja steril dengan rekayasa udara sehingga menjaga object dari 
kontaminasi lingkungan. 

Acuan : Buku manual B-one 
Rincian Aktifitas :  
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A. Cara Mengoperasikan Mini Laminar Air Flow 
1. Hubungkan Kabel Power ke sumber listrik (PLN 220 VAC) 
2. Hidupkan Kipas pada alat dengan menekan saklar kipas (A) 
3. Atur kecepatan hembusan udara dengan menekan tombol (D/E) pengatur kekuatan 

putaran kipas 
4. Tekan saklar (B) untuk menghidupkan Lampu UV, biarkan selama 5 menit 
5. Setelah 5 menit matikan Lampu UV dengan menekan kembali saklar (B) 
6. Alat siap digunakan 

 
B. Cara Perawatan Mini Laminar Air Flow 

1. Perhatikan letak Pre Filter, Posisi Pre Filter berada pada Bagian Atas Mini Laminar 
Air Flow. 

2. Bersihkan Pre Filter dengan alat penyedot debu (Vacuum Cleaner) Secara Berkala 1 
(Bulan 1x). 

3. Bersihkan alas kerja pada bagian dalam Mini Laminar Air Flow dengan cairan 
alkohol (Untuk mencegah jamur tumbuh). 
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PROSEDUR PCR COBAS Z480 
 
 

Definisi : PCR adalah alat yang digunakan untuk mendeteksi keberadaan 
material genetik dari sel, bakteri atau virus 

Acuan : Manual Z480 Roche 
Rincian Aktifitas :  

 
A. Menyalakan Alat 

1. Nyalakan alat cobas z480 dengan cara menekan tombol switch on di bagian 
belakang kanan alat 

 
2. Nyalakan komputer yang terhubung dengan alat. Pilih User Defined Workflow 

(UDW) sesaat setelah komputer menyala. 
3. Untuk masuk ke windows 

Pilih user : Instrument Operator  
Password : LC480LC480 

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

5. Untuk masuk ke software klik icon  
6. Log in dengan user name dan password sbb: 

User name : Admin 
Pasdsword : 00rocheADM 
Tampilan pada layar akan sbb: 
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7. Pastikan instrument sudah terhubung dengan software 
B. Pengecekan Konektivitas Alat dengan Software 

1. Klik icon            maka tampilan pada layar sbb: 

 
Pilih Instrument---> pilih instrument yang sesuai---> klik “Test Connection”---> Klik 
“Make Default”. 

2. Klik “Close” untuk keluar dari windows tools 
 
 
C. Pengaturan Akses User 

1. Klik icon            maka tampilan pada layar sbb: 
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2. Pilih “User and Group”, maka tampilan pada layar akan sbb: 

 
3. Klik “New”, lalu ketik user name (misalnya nama laboratorium), user name 

untuk log in, password (minimal 6 karakter, mencakup angka dan huruf besar), 
konfirmasi password, lalu pilih user role (expert user/standard user/local 
administrator). 

4. Klik “Close” untuk keluar dari windows tools. 
5. User akses ini selanjutnya akan digunakan sebagai user name log in ke software. 

 
 
D. Pengaturan Detection Format 

1. Klik icon            maka tampilan pada layar sbb: 
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2. Pilih detection format, lalu tampilan pada layar akan sbb: 

 
3. Pilih New untuk membuat detection format sesuai dengan kit yang akan digunakan. 

Tampilan pada layar akan sbb: 
 

 
 

a. Ketik nama sesuai dengan nama kit yang digunakan. 
b. Pilih kombinasi filter eksitasi dan filter emisi sesuai dengan dye yang digunakan 

pada kit. 
c. Beri nama dye yang digunakan sesuai dengan informasi 

pada kit insert.  
Note: 
Ø Untuk Hydrolysis probe/taqman probe setting Melt Factor 1, Quant 

Factor 10, dan Max Integration Time 2 
Ø Untuk Hybridization probe setting Melt Factor 1.2, Quant Factor 5, 

dan Max Integration Time 2 
 

4. Klik “Close” untuk keluar dari windows pengaturan detection format 
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E. Pengaturan Program PCR 
1. Pilih “New Experiment” pada layar overview 

 
2. Tampilan pada layar akan sbb: 

 
3. Pilih “Detection Format” dan cantumkan “Reaction Volume” sesuai dengan kit yang 

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

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

Curves, Color compensation 
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5. Klik  pada bagian “Temperature Targets” untuk menambah step yang akan 
digunakan pada masing-masing program PCR. Lakukan pengaturan sbb (sesuai 
dengan kit insert): 

a. Suhu target (0C) 
b. Acquisition Mode : None, Single, atau Continous 
c. Hold time (waktu) : Jam : Menit : Detik 
d. Ramp rate (0C/detik) jika diperlukan 

6. Klik tanda panah kebawah pada icon “Apply Template”, maka tampilan pada layar 
sbb: 
 

 
7. Klik “Save As Template” untuk menyimpan program yang telah dibuat sebagai 

template. 
 
 

F. Running PCR 
1. Pilih “New Experiment from Template” 
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2. Tampilan pada layar akan sbb: 

 
3. Pilih run template yang akan digunakan lalu klik icon , maka tampilan pada layar 

akan sbb: 
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4. Tekan tombol drawer pada bagian depan alat untuk membuka drawer pada bagian 
samping alat 

 

 
5. Masukkan Multiwell plate (MWP) plate berisi mastermix dan ekstrak DNA/RNA 

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

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

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

 
a. Klik  
b. Ketik nama subset 
c. Klik dan drag mouse pada kolom plate sesuai dengan posisi sampel 
d. Klik “Apply” 
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9. Klik  untuk memberi keterangan sampel, maka tampilan pada layar akan sbb: 

 

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

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

 
 
G. Analisis Hasil 

1. Running PCR berakhir ditandai dengan keterangan sbb: 

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

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

pada layar akan sbb: 

  
• Klik tombol Calculate (A) agar software melakukan kalkulasi 
• 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) 

• Klik tombol Save (D) setelah selesai melakukan pengaturan 
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H. Pengaturan Laporan/Create Report 

1. 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) 

2. Klik   untuk menyimpan hasil dalam format PDF atau klik  untuk print hasil 
melalui printer yang terhubung ke alat 

 
 

I. Mematikan Alat 
1. Tekan tombol drawer pada bagian depan alat untuk membuka drawer pada bagian 

samping alat 
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2. Keluarkan MWP dari rak plate. Lalu buang ke dalam tempat sampah khusus. 
3. Tekan tombol drawer untuk memasukkan rak plate kembali ke dalam alat. 
4. Klik icon     pada software untuk log out. 

5. Matikan komputer. 
Matikan alat dengan menekan tombol switch on pada bagian belakang alat 

 
 
J. Prosedur Pemeliharaan Alat 

1. Pastikan alat dalam kondisi mati sebelum melakukan prosedur pemeliharaan alat. 
2. Bersihkan permukaan luar alat dengan menggunakan kain tak berserat yang sudah 

dibasahi dengan larutan detergen cair atau alcohol 70%. 
3. Jika ada tumpahan specimen berbahaya, usap tumpahan tersebut dengan kain tak 

berserat yang sudah dibasahi dengan larutan desinfektan 
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PROSEDUR TCM 
 
 

Definisi : TCM adalah alat deteksi material genetik seperti sel, bakteri atau 
virus secara cepat dengan format PCR. 

Acuan : Manual GeneXpert 
Rincian Aktifitas :  

 
 
A. Prosedur Menyalakan Alat 

1. Nyalakan UPS 
2. Nyalakan alat GeneXpert dengan menekan tombol power pada bagian belakang alat. 
3. Nyalakan komputer. 
4. Pilih username Cepheid admin dan login dengan password: cphd 

 
5. Tunggu hingga Software GeneXpert®DX muncul secara otomatis 

 
6. Cek bahwa status modul AVAILABLE 

 
  

Klik NO ketika muncul Database 
Management task 



Prosedur Operasional Standar Alat Laboratorium 

 
 

22 

B. Prosedur Mematikan Alat 
1. Matikan software GeneXpert, pilih “NO” pada semua permintaan archived data. 
2. Shut down komputer seperti biasa. 
3. Setelah komputer mati, kemudian matikan alat GeneXpert dengan menekan tombol 

power pada bagian belakang alat 
 
 
C. Create Test 

1. Klik CREAT 
TEST  

2. Muncul dialogue box: 
Please scan catridge 
barcode 

3. Scan catridge dengan 
menekan tombol kuning 
pada barcode scanner 
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PROSEDUR FREEZER 
 
 

Definisi : Freezer adalah tempat untuk menyimpan berbagai keperluan 
laboratorium seperti reagent/ spesimen penelitian dengan suhu 
dibawah 0o. 

Acuan : Manual Heir Freezer 
Rincian Aktifitas :  

 
 
Ikuti prosedur di bawah ini untuk awal dan / atau berikutnya start-up unit: 
 
1. Sebuah jack  independen harus digunakan dan andal terhubung. Saluran listrik untuk 

kulkas adalah dilengkapi dengan tiga kabel, grounding-jenis konektor yang memenuhi 
standar tiga-kawat, grounding-jenis wadah. Dalam keadaan tidak harus kaki konektor 
ketiga (grounding) dari saluran listrik menjadi dipotong atau dihapus. steker harus 
terjamah setelah instalasi dari kulkas. Listrik line atau konektor dengan abrasi tidak 
bertanggung bekas. Terkelupas atau jalur listrik yang rusak harus dikirim ke titik 
pemeliharaan yang ditunjuk oleh produsen atau digantikan oleh personil yang berkualitas. 
 

2. Partikel mudah terbakar, peledak, bahan-bahan seperti asam dan alkali dengan korosi yang 
kuat dilarang dalam lemari es. 

 
3. Jangan gunakan semprotan yang mudah terbakar erat dengan avid api. 
 
4. Ketika ada gas yang mudah terbakar seperti kebocoran gas batubara: 

Ø Menutup katup untuk kebocoran; 
Ø Buka pintu dan jendela untuk ventilasi 
Ø Jangan menarik keluar atau memasukkan steker listrik dari kulkas. 

 
5. Mencegah anak-anak bermain di dalam lemari es untuk menghindari kecelakaan. Setelah 

kekuatan kulkas dipotong, itu akan kembali terhubung setidaknya lima menit kemudian 
untuk menghindari merusak pada kompresor atau sistem. kekuasaan harus dipotong untuk 
pemeliharaan. Jangan menggulung atau merusak saluran listrik 
 

6. Silakan memakai peralatan pelindung selama mengakses ke kulkas untuk menghindari 
cedera pembekuan. Kapan lemari pendingin itu dihapus, silakan hapus penjaga pintu. 
kulkas membatalkan harus jauh dari api dan dikirim ke situs yang ditunjuk untuk disposisi. 
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KONTAK PENTING 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 


