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Prosedur Peminjaman/Penyewaan Alat-alat Meteorologi  

Weather and Climate Prediction Laboratory (WCPL) ITB 

Weather and Climate Prediction Laboratory (WCPL) ITB menyediakan peralatan Meteorologi yang 

biasa digunakan untuk pengamatan cuaca. Alat Meteorologi yang terdata dalam inventaris WCPL ITB 

yaitu Sonic Anemometer, AWS, serta tiang dan sling untuk pengamatan angin pada ketinggian 10m 

dan peralatan lainnya. Selain peralatan Meteorologi, WCPL juga memiliki peralatan pendukung lainnya 

seperti GPS dan Theodolit. Peralatan tersebut dapat digunakan oleh mahasiswa, departemen, 

perusahaan swasta atau umum setelah memenuhi syarat panduan peminjaman/penyewaan alat 

Meteorologi WCPL .  

A. Panduan peminjaman/penyewaan alat Meteorologi WCPL 

1. Penyewa/Peminjam dapat mendatangi langsung laboratorium WCPL atau menghubungi via 

telepon (An Nur - 085740776872) untuk mengkonfirmasi ketersediaan alat paling lambat 

seminggu sebelum alat dipinjam. 

2. Penyewa/Peminjam mengisi formulir peminjaman WCPL setelah mengkonfirmasi alat  yang 

akan dipinjam serta membawa surat perizinan peminjaman/penyewaan alat dari departemen 

asal. 

3. Apabila penyewa/peminjam menginginkan adanya operator untuk mengoperasikan alat yang 

disewa/dipinjam maka akan dikenakan tarif tambahan. 

4. Waktu peminjaman dihitung pada saat alat yang disewa/dipinjam dibawa oleh peminjam dari 

laboratorium WCPL sampai alat tersebut kembali. 

5. Pembayaran sewa alat dapat dilakukan paling lambat hingga waktu pengembalian alat. 

6. Jika terjadi keterlambatan pengembalian alat, harga sewa dihitung mulai dari tanggal saat alat 

diambil oleh peminjam dari WCPL sampai pada tanggal alat tersebut kembali. 

 

B. Formulir yang perlu diisi peminjam 

Tabel 1 

No Peminjam Alat Meteorologi WCPL Biaya Sewa 

1 Mahasiswa Program Studi Meteorologi ITB  

 Keperluan akademik yang berhubungan dengan kegiatan program 
studi Meteorologi ITB dan/atau WCPL wajib mengisi : 

 Formulir penyewaan yang ditandatangani oleh yang 
bersangkutan diatas materai 10.000 (sepuluh ribu rupiah) 
 

* Keperluan akademik: keperluan untuk tugas mata kuliah, praktikum dan 

sedang mengambil SKS pada mata kuliah yang bersangkutan atau keperluan 
tugas akhir. 

Bebas biaya sewa 

Keperluan selain akademik atau kegiatan lain diluar kegiatan program 
studi Meteorologi ITB / WCPL wajib mengisi : 

Dikenai biaya sewa 
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 Formulir penyewaan yang ditandatangani oleh yang 
bersangkutan diatas materai 10.000 (sepuluh ribu rupiah) 
  

2 Mahasiswa ITB dan Mahasiswa universitas lain  

 Keperluan akademik atau keperluan selain akademik wajib mengisi : 

 Formulir penyewaan yang ditandatangani oleh yang 
bersangkutan diatas materai 10.000 (sepuluh ribu rupiah) 

 Fotokopi identitas (KTP/SIM) 
 

Dikenai biaya sewa 

3 Departemen/Perusahaan swasta / Umum  

 Wajib mengisi :  

 Formulir penyewaan yang ditandatangani oleh yang 
bersangkutan diatas materai 10.000 (sepuluh ribu rupiah) 

 Fotokopi identitas (KTP/SIM)  
 

Dikenai biaya sewa 

  


