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• Salin semua file yang terdapat di dalam “Flashdisk” ke dalam komputer,
lalu buka folder “RingDat”.



• Klik “RingDat4.exe” untuk memulai penggunaan program.



• Pengisian data dimulai dari kolom “Date of Analysis”.



• Selanjutnya, kolom “Preparation” diisi dengan metode/teknik preparasi
bahan uji yang digunakan.



• Pilih salah satu teknik sesuai dengan metode/teknik
preparasi bahan uji yang digunakan.

• Jika tidak ada yang sesuai, pilih „lainnya‟ dan
cantumkan detail metode/teknik preparasi tersebut
pada file excel “LXXX-Lampiran 1 Laporan Hasil Uji”.



• Kolom “Analytical method” diisi dengan metode pengujian yang
digunakan.



• Pilih salah satu metode sesuai dengan
metode/teknik pengujian yang Anda gunakan.

• Jika tidak ada yang sesuai, pilih „lainnya‟ dan
cantumkan detail metode/teknik pengujian yang
Anda gunakan tersebut pada file excel “LXXX-
Lampiran 1 Laporan Hasil Uji”.



• Isi data hasil uji pada kolom “Value”, sesuai dengan komoditi dan
parameter uji yang diikuti.



• Isi nilai estimasi ketidakpastian pengukuran dinyatakan dalam satuan
terkait (absolute) pada kolom “MU (abs)”.



• Kolom “Remarks” dapat diisi dengan keterangan lainnya apabila
diperlukan. 

• Mohon cek kembali data yang telah Anda isikan dengan teliti. 



• Apabila pengisian data telah dilakukan:

– klik “Save data” apabila masih ingin dilakukan pengisian/perubahan di 
hari berikutnya

– Klik “Finish Input” apabila data yang diisikan sudah final.



• Setelah “Finish input” dilakukan maka data apapun
yang telah diisikan ke dalam program tidak dapat
diubah lagi.

• Oleh karena itu, mohon cek kembali data yang telah
diisikan.



• Setelah data disimpan, klik “Protocol” yang terletak di samping Finish 
Input. 



• Klik simbol printer pada toolbar untuk mencetak laporan tersebut. 



• Laporan dapat di scan lalu ditandatangani, dan
dikirimkan kembali kepada panitia melalui
Sparta.



• Tutup program RingDat4.exe tersebut, lalu masuk kembali ke
folder “RingDat”.



• File “LXXX.LAB”, “LXXX.LA2” dan print out hasil uji
yang sudah ditandatangan beserta lampiran lainnya
mohon dikirimkan kembali kepada penyelenggara
melalui Sparta.

• Deadline : 17 Agustus 2018

• Mohon tidak terlambat karena sistem di
automatisasi.



• Nama file LXXX diganti dengan nomor laboratorium masing-masing
peserta (L001, L002, dst).

File yang harus dikirimkan kepada penyelenggara: Ceklis*

1. LXXX.LAB

2. LXXX.LA2

3. LXXX-Print out hasil uji (dari RingDat4)

4. LXXX-Lampiran 1 Laporan Hasil Uji

5. LXXX-Lampiran 2 Umpan Balik

*Harap isi dengan simbol 

L121/LXXX-Lampiran 1 Laporan Hasil Uji.xlsx


• Setelah pelaporan, panitia akan mengirim
“Interim report” pada tanggal 7 September
2018.

• Para peserta dipersilahkan mengkonfirmasi
Interim Report tersebut selama periode 14
September 2018.




