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ALUR PENDAFTARAN PENELITIAN DI LPPT UGM
PENDAFTARAN AKUN PENELITI SECARA MANDIRI
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PROSES ADMINISTRASI OLEH BAGIAN ADMINISTRASI
PENELITIAN LPPT UGM

PROSES PENYELIAAN, PENENTUAN TEKNISI PENDAMPING
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PELATIHAN DASAR LABORATORIUM

SIAP MELAKSANAKAN PENELITIAN DI LABORATORIUM
LPPT UGM

I.

PENDAFTARAN
1. Membuat akun penelitian
Untuk membuat akun penelitian di SIM Penelitian LPPT UGM, anda harus
mempunyai email UGM terlebih dahulu, jika belum memilikinya silakan dating ke
DSDI UGM.
a. Untuk mendaftar penelitian, silakan membuka portal layanan LPPT di
http://app.lppt.ugm.ac.id, setelah itu silakan klik

b. Kemudian silakan lengkapi data diri anda di form pendaftaran akun,
sialakan isi data diri anda selengkap-lengkapnya. Kemudian silakan klik
DAFTAR.

c. Setelah akun di buat, silakan login menggunakan User ID email UGM anda.
Apabila anda telah berhasil login, berarti akun sudah berhasil dibuat.

2. Mendaftar Kegiatan Penelitian
Untuk mendaftar penelitian di LPPT UGM, silakan login di portal layanan LPPT
UGM di http://app.lppt.ugm.ac.id, setelah berhasil login, silakan klik DAFTAR
PENELITIAN untuk mendaftar.

Silakan isi data diri anda selengkap mungkin sesuai form yang tersedia. Setelah
terisi lengkap, silakan klik DAFTAR PENELITIAN

3. Setelah form terkirim maka di list penelitian anda akan tercantum daftar
penelitian anda yang sudah di kirim, langkah selanjutnya adalah menuggu proses
administrasi oleh petugas LPPT yaitu proses administrasi awal, penyeliaan dan
penjadwalan pelatihan dasar laboratorium untuk jenjang penelitian S1, S2.
Apabila penelitian anda adalah jenjang S3 atau Dosen, makan tidak diperlukan
pelatihan dasar. Notifikasi untuk jadwal penelitian dana atau penelitian sudah bisa
dilakukan akan di kirimkan via Email UGM anda.

4. Setelah proses administrasi, penyeliaan dan pelatihan selesai, maka anda siap
untuk melaksanakan kegiatan Penelitian di LPPT UGM.
II.

KEGIATAN PENELITIAN
Semua informasi penelitian anda dapat di lihat di portal layanan LPPT UGM dengan
login dengan Email anda. Silakan klik nomor penelitian anda untuk melihat detailnya.

Komponen penelitian anda antara lain adalah pemakaian Instrument (Alat Utama
seperti HPLC, AAS, GC dll.), Peminjaman Alat Dasar (Pipet, Buret dll.), Tindakan, Bahan
Habis Pakai (salah satunya adalah Bahan Kimia), Hewan Coba, Administrasi,
Pembayaran).

Semua item di isikan oleh petugas kecuali PEMAKAIAN INSTRUMENT, PEMINJAMAN
ALAT DASAR, BAHAN HABIS PAKAI.
Sebelum anda menggunakan Instrument atau meminjam Alat Dasar atau bon Bahan
Habis Pakai di Gudang LPPT, anda harus input dahulu di Portal Layanan LPPT UGM.
1. PEMAKAIAN INSTRUMENT
Untuk pemakaian instrument silakan, login terlebih dahulu, kemudian silakan klik
nomor penelitian anda, setelah itu silakan klik tombol
,
setelah itu akan muncul form daftar alat yang tersedia di LPPT UGM, silakan pilih
alat yang akan digunakan dengan klik PILIH.

Setelah itu akan muncul form penggunaan, silakan di isi selengkapnya.

Pilihan teknisi adalah nama teknisi yang akan mendampingi pada saat
menggunakan alat (tiap alat bisa berbeda).
Volume adalah berapa volume anda menggunakan alat tersebut berdasar satuan
yang muncul, bisa jam, sampel, running dan sebagainya.
Tanggal dan Jam pemakaian di isi rencana kapan anda akan menggunakan alat
tersebut.
Kemudia silakan klik SIMPAN.
2. PEMINJAMAN ALAT DASAR
Sebelum anda ke gudang untuk meminjam alat dasar laboratorium seperti
mikropipet, alat gelas dll., anda harus input dulu alat yang akan anda pinjam
melalui portal layanan.
Caranya silakan login ke portal, kemudian silakan klik nomor penelitian anda.
Setelah itu klik tab PEMINJAMAN ALAT DASAR. Kemudian silakan klik PESAN ALAT
DASAR. Silakan pilih alat yang sesuai dengan kebutuhan, ulangi langkah jika alat
lebih dari satu. Setelah lengkap, silakan pergi ke gudang.

3. BON BAHAN DI GUDANG
Sebelum anda pergi ke gudang untuk bon bahan silakan input dulu bahan yang
akan di bon melalui portal layanan. Jika anda belum input di portal maka tidak
dapat dilayani di Gudang.
Langkahnya silakan login ke portal layanan, kemudia klik nomor penelitian anda.
Kemudian silakan klik Tab Bahan Habis Pakai. Setelah itu klik Order Bahan

Silakan pilih bahan yang akan anda pergunakan, pasti bahan yang anda
pergunakan sesuai, silakan tanyakan ke teknisi pendamping anda jika kurang jelas.
Gudang tidak bertanggung jawab pada kesalahan pengambilan bahan yang di
sebabkan ada kesalahan input pesanan bahan.

III.

BIAYA PENELITIAN
Biaya penelitian anda selalu dapat anda pantau melalui portal pegawai, jika ada
ketidaksesuaian silakan hubungi petugas yang bersangkutan.

