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KATA PENGANTAR 

 

 Visi, misi dan tujuan pendidikan yang akan diwujudkan dan 

dicapai oleh Jurusan Teknik Mesin, FakultasTeknik, Universitas 

Brawijaya dititik-beratkan pada kualitas lulusan yang berdaya saing  

tinggi, berwawasan global dan berkarakter serta berbudi 

pekertiluhur. Oleh karena itu, Jurusan Teknik Mesin haruslah 

menjadi sebuah lembaga yang dikelola secara profesional, efektif, 

efisien, transparan dan akuntabel. Selain itu juga harus adaptable 

terhadap setiap perubahan akibat tuntutan kemajuan ilmu 

pengetahuan dan teknologi khususnya di bidangTeknikMesin. Untuk 

mewujudkan hal tersebut di atas, maka salah satu sistem yang 

harus diterapkan adalah system penjaminan mutu. 

 Salah satu dokumen system penjaminan mutu yang dibuat di 

Jurusan Teknik Mesin adalah Instruksi Kerja. Dokumen ini berisi 

tentang Instruksi daftar ulang mahasiswa, serta dokumen yang 

perlu di persiapkan, sehingga dalam pelaksanaanya dapat berjalan 

dengan baik, lancer dan sistematis. 

 InstruksiKerjainidiharapkandapatdipahamidandilaksanakand

enganbaikolehseluruhcivitasakademikaJurusanTeknikMesin. 

 

 

Malang,10 November 2016 

Ketua Jurusan Teknik Mesin 

 

 

 

 

Dr.Eng. Nurkholis Hamidi, ST., M. Eng. 

 

 

 

 

 

 



 

INTRUKSI KERJA  

PENGGUNAAN SCANING  

ELECTRON MICROSCOPE (SEM) 

 

1. Untuk operator pemula, harus didampingi dan bimbingan oleh 

ketua Laboratorium atau dosen lain yang ditunjuk oleh ketua 

laboratorium. 

2. Tekan tombol on/off pada monitor   

3. Click (Image) pada menu yang terdapat pada monitor.  

4. Click tombol loading/unloading pada pojok kanan atas pada 

monitor (berbentuk anak panah).  

5. Tunggu respon dari SEM berupa peringatan “ Ready to be 
operated ” sekitar 5 menit jiak dari posisi standby atau hibernate 

dan maksimal 12 jam dari posisi start up. 

6. Jika telah muncul massage “Ready to be operated”., selanjutnya 

obyek yang akan diamati dapat di-load ke dalam chamber  SEM. 

7. Loading ke dalam chamber harus menggunakan holder khusus 

dari SEM yang telah disediakan dan penggunaan jenis holder 
disesuaikan dengan kondisi obyek.  

8. Ukuran maksimal obyek adalah 25 x 25 x 25 mm 

9.  Kondisi obyek harus solid, dry dan tidak mengandung uap air 

atau pun debu.  

10. Obyek diletakkan di dalam holder dengan posisi permukaan 

obyek adalah – 2 mm dari permukaan holder terluar. 

11. Obyek dapat di-load ke dalam chamber dan selanjutnya 

pengambilan gambar dapat dilakukan sesuai dengan 

pembesaran yang diinginkan. Detail teknik pengambilan gambar 

tersebut dapat dilihat di manual book pengoperasian SEM. 

12. Setelah pengoperasian, SEM harus di kondisikan dalam mode 

Standby. 
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