


PENGELOLAAN PENELITIAN PADA MASA PANDEMI COVID-19

DI LABORATORIUM FARMASI

UNIVERSITAS SANATA DHARMA

TUJUAN

1. Tertibnya mekanisme pelaksanaan penelitian dalam ijin penggunaan laboratorium,
pelaksanaan kerja dan bahan habis pakai laboratorium pada masa pandemi Covid-19

2. Terkoordinasinya unit kerja dan personil yang terlibat dalam perijinan, pelaksanaan kerja
serta pembebasan tanggungan alat dan bahan pada masa pandemi Covid-19

3. Terkendalinya perijinan penelitian, pelaksanaan penelitian serta pengelolaan alat dan bahan
di laboratorium pada masa pandemi Covid-19

DESKRIPSI

Pelaksanaan penelitian di laboratorium Fakultas Farmasi, Universitas Sanata Dharma
dilaksanakan berdasarkan ijin dan tanggung jawab yang diketahui kepala laboratorium sampai
pada akhir penelitian.

RUANG LINGKUP

1. Kepala laboratorium

2. Laboran

3. Dosen

4. Mahasiswa

DAFTAR ISTILAH

1. Penelitian dosen adalah penelitian yang dikerjakan oleh dosen dengan atau tanpa bantuan
mahasiswa dan tidak digunakan untuk skripsi mahasiswa

2. Penelitian skripsi mahasiswa adalah penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa dan
digunakan untuk skripsi mahasiswa tersebut.

3. Dosen pembimbing skripsi adalah dosen yang telah ditunjuk dalam surat keputusan
dekan untuk membimbing kegiatan skripsi mahasiswa.

4. Perijinan adalah kewenangan yang diberikan oleh pihak-pihak yang memiliki otoritas.

5. Bahan habis pakai (BHP) adalah material yang diperlukan dalam penelitian yang
bersangkutan, meliputi: alat, bahan kimia dan material biologis (misalnya: hewan uji).

6. Bebas alat dan bahan adalah keadaan dimana dosen dan atau mahasiswa telah
menyelesaikan syarat-syarat administratif dan dinyatakan telah bebas tanggungan atas alat
dan bahan penelitian yang telah digunakan selama kegiatan penelitian dilakukan.



REFERENSI

1. SOP Labfar-06 (SOP Laboratorium FF-USD)

2. SOP Labfar-08 (SOP Laboratorium FF-USD)

3. Good Laboratory Practice

4. Surat Rektor USD Nomor: 126/Rektor/IV/2020

5. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor HK.01.07/MENKES/328/2020

PROSEDUR DAN TANGGUNG JAWAB

1. Semua peneliti (mahasiswa/dosen) mengajukan permohonan ijin bekerja di laboratorium
seperti yang tercantum pada SOP Laboratorium FF-USD (dapat diunduh di website Fakultas
Farmasi) dengan menyertakan lembar skrining Covid-19 dan surat pernyataan (dilakukan
satu kali pada awal penelitian, template terlampir). Apabila ada yang memiliki hasil test
Covid-19, mohon disertakan sebagai dokumen pendukung.

2. Formulir ijin penggunaan laboratorium, lembar skrining Covid-19 dan surat pernyataan yang
sudah ditandatangani peneliti, dikirim ke email laboratorium Farmasi: labfarmasi@usd.ac.id

3. Laboratorium Farmasi akan melakukan verifikasi dokumen yang masuk. Bagi penelitian
yang disetujui, Kepala Laboratorium Farmasi akan menandatangani formulir ijin
penggunaan laboratorium. Selanjutnya formulir ijin penggunaan laboratorium yang telah
disetujui dikirim kembali pada email peneliti.

4. Setelah mendapat ijin penelitian, peneliti melakukan pendaftaran penjadwalan pada
masing-masing laboratorium yang dikehendaki sebelum melakukan kerja di laboratorium.

5. Jumlah peneliti yang diperbolehkan masuk ke dalam 1 laboratorium ditentukan sesuai
dengan kapasitas tiap ruang yang ada pada masing-masing laboratorium farmasi dengan
pemenuhan ketentuan physical distancing (jarak 1,5 m). Informasi mengenai kapasitas ruang
tercantum pada tiap laboratorium farmasi.

6. Skrining berupa pemeriksaan suhu dan gejala pernafasan seperti batuk/pilek/sakit
tenggorokan dilakukan di pintu gerbang Kampus III USD, Paingan.

7. Peneliti melaporkan diri pada laboran saat awal masuk dan setelah selesai bekerja di
laboratorium dengan menunjukkan KTM/KTP.

8. Laboran melakukan penyemprotan alkohol 70% pada tas yang dibawa masuk ke dalam
laboratorium.

9. Peneliti wajib menggunakan APD lengkap (jas laboratorium, masker, gloves dan face
shields) saat bekerja di laboratorium. Face shields wajib dibersihkan dengan alkohol 70%
sebelum dan sesudah bekerja di laboratorium.

10. Peneliti wajib didampingi laboran saat melakukan penelitian.

11. Saat bekerja di laboratorium, semua pihak wajib mentaati aturan physical distancing (jarak
1,5 m)

12. Sebelum dan sesudah bekerja di laboratorium, peneliti wajib melakukan cuci tangan dengan
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sabun dan air mengalir (menerapkan aturan pencegahan Covid-19)

13. Peneliti wajib menjaga kebersihan laboratorium serta membersihkan meja kerja dengan
larutan desinfektan sebelum dan sesudah bekerja di laboratorium.

14. Limbah hasil penelitian dibuang pada tempat yang telah disediakan. Masker dan gloves
(yang bersifat sekali pakai) dibuang ke tempat sampah bertutup di dalam laboratorium.

15. Setelah selesai bekerja di laboratorium, peneliti wajib segera meninggalkan ruang/area
laboratorium.

16. Setiap peneliti wajib mengikuti peraturan Laboratorium Farmasi yang berlaku dan
melaksanakan setiap prosedur pada SOP Penelitian diatas. Bagi yang melanggar SOP, maka
akan diberi satu kali surat peringatan serta penundaan penelitian selama 2 minggu dan
apabila terjadi pelanggaran kembali maka yang bersangkutan tidak akan diizinkan bekerja di
Laboratorium Farmasi USD sampai pada semester berikutnya. Semua bentuk pelanggaran
dicatat pada lembar Laporan Pelanggaran (terlampir).

17. Apabila terjadi gangguan kesehatan saat bekerja di laboratorium akan ditangani sesuai
dengan SOP Kesehatan Pada Masa Pandemi

18. Prosedur lain terkait penelitian mahasiswa dan dosen yang tidak tercantum dalam SOP
Penelitian Pada Masa Pandemi Covid-19 ini dilakukan sesuai prosedur SOP Laboratorium
FF-USD.

KEADAAN KHUSUS

Protap Kesehatan dan Keselamatan Kerja di Laboratorium dan SOP Pengelolaan Limbah
yang tercantum dalam SOP Labfar-06 dan Labfar-08 (SOP Laboratorium FF-USD). SOP
Kesehatan Pada Masa Pandemi diatur dalam SOP tersendiri

DOKUMENTASI

1. Dokumen-dokumen terkait seperti yang telah dipaparkan dalam SOP LABFAR-06 dan
LABFAR-08 (SOP Laboratorium FF-USD)

2. Dokumen tambahan:

-Lembar Skrining Covid-19

-Surat Pernyataan Mahasiswa

-Surat Pernyataan Dosen

-Laporan Pelanggaran

PROSEDUR-PROSEDUR TERKAIT

Menjelaskan prosedur-prosedur lain yang terkait dengan SOP baik di dalam maupun di luar
unit kerja.



LAMPIRAN

Lampiran yang telah tercantum pada SOP LABFAR-06 dan LABFAR-08 (SOP Laboratorium
FF-USD)



FAKULTAS FARMASI
UNIVERSITAS SANATA DHARMA

Nama
NIM/NPP
Alamat
No Hp

:
:
:
:

…………………………………………………….
…………………………………………………….
…………………………………………………….
…………………………………………………….

SKRINING COVID-19

Skrining tanggal: …………-……………-……………… pukul: ………………….WIB
GEJALA

1. Demam/Riwayat deman Ya Tidak Mulai keluhan
tanggal:2. Batuk/Pilek/Nyeri tenggorokan Ya Tidak

3. Sesak nafas Ya Tidak
FAKTOR RISIKO (RIWAYAT DALAM 14 HARI)

1. Riwayat perjalanan dari luar
negeri

Ya, negara: ………. ,tgl……….. s.d.
tgl ………..

Tidak

Riwayat perjalanan ke kota/provinsi di Indonesia yang terjangkit Ya
Tgl……….. s.d.
Tgl ………..

Tidak
Depok Jakarta Bandung Tangerang
Bogor Solo Surabaya Denpasar

Manado Pontianak ……………………
2. Riwayat Paparan (salah satu/lebih)

a. Kontak erat dengan kasus konfirmasi COVID-19, ATAU Ya,
kapan ………..

Tidak

b. Bekerja/mengunjungi fasilitas kesehatan yang berhubungan
dengan pasien konfirmasi COVID-19, ATAU

Ya,
kapan ………..

Tidak

c. Memiliki demam (≥38oC) atau ada riwayat demam, dan memiliki
riwayat perjalanan atau tinggal di negara/wilayah yang
melaporkan transmisi lokal, atau kotak dengan orang yang
memiliki riwayat perjalanan atau tinggal di negara/wilayah yang
melaporkan transmisi lokal.

Ya,
kapan ………..

Tidak

RIWAYAT PENYAKIT YANG DIMILIKI:

 Keterangan/Informasi ini saya buat secara jujur, lengkap dan akurat sesuai dengan keadaan yang
sesungguhnya.

 Saya bertanggung jawab penuh dan bersedia menerima risiko termasuk risiko hukum, bila
dikemudian hari terbukti keterangan/informasi yang saya berikan tidak benar dan atau berakibat
merugikan atau membahayakan keselamatan fisik atau jiwa orang lain.

Yang menyatakan, Dosen Pembimbing Skripsi
(diisi khusus untuk lembar

skrining mahasiswa)

………………………………………….. ………………………………

Keterangan: lembar skrining ini disusun berdasarkan lembar skrining RS. Panti Rapih Yogyakarta



SURAT PERNYATAAN MAHASISWA TERKAIT PENELITIAN PADA
MASA PANDEMI COVID-19

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama Mahasiswa : ______________________________________________________

NIM : ______________________________________________________

Judul Penelitian : ______________________________________________________

Menyatakan:

1. Bersedia menaati Peraturan Laboratorium Farmasi USD dan mematuhi
pengaturan penjadwalan pelaksanaan kerja.

2. Bersedia menaati semua prosedur seperti yang tertera dalam SOP Penelitian Pada
Masa Pandemi Covid-19

3. Setiap akan bekerja dan selama bekerja di laboratorium dalam kondisi sehat
(tidak menunjukkan gejala demam/batuk/gejala sakit tenggorokan), serta segera
melaporkan diri ke petugas laboratorium jika mengalami gejala-gejala tersebut
saat bekerja.

Apabila ada hal yang dilanggar saya bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan yang
berlaku

Mengetahui,

Dosen Pembimbing Skripsi

(
( nama terang )

Yogyakarta, _______________________

M

( nama terang )

FAKULTAS FARMASI

UNIVERSITAS SANATA DHARMA

FACULTY OF PHARMACY

SANATA DHARMA UNIVERSITY

___________________________________________________________________________________________________________________

Excellent in Quality, Competitiveness, and Care (e-QCC)

Campus III Paingan, Maguwoharjo, Depok, Sleman, Yogyakarta 55282, Indonesia

Fax:+62(274) 886529;Phone:+62(274) 883037, 883968 ext Kepala TU 2334, Prodi S-1: 2325, 2326 Prodi Profesi: 2333, 2354

Website: www.usd.ac.id/fakultas/farmasi;Email Prodi S-1: farmasi@usd.ac.id; Email Prodi Profesi: profapt@usd.ac.id

mailto:pipo@staf.usd.ac.id


SURAT PERNYATAAN DOSEN TERKAIT PENELITIAN PADAMASA
PANDEMI COVID-19

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : ______________________________________________________

NPP : ______________________________________________________

Judul Penelitian : ______________________________________________________

Menyatakan:

1. Bersedia menaati Peraturan Laboratorium Farmasi USD dan mematuhi
pengaturan penjadwalan pelaksanaan kerja.

2. Bersedia menaati semua prosedur seperti yang tertera dalam SOP Penelitian Pada
Masa Pandemi Covid-19

3. Setiap akan bekerja dan selama bekerja di laboratorium dalam kondisi sehat
(tidak menunjukkan gejala demam/batuk/gejala sakit tenggorokan), serta segera
melaporkan diri ke petugas laboratorium jika mengalami gejala-gejala tersebut
saat bekerja.

Apabila ada hal yang dilanggar saya bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan yang
berlaku

Yogyakarta, _______________________

M

( nama terang )

FAKULTAS FARMASI

UNIVERSITAS SANATA DHARMA

FACULTY OF PHARMACY

SANATA DHARMA UNIVERSITY

________________________________________________________________________________________________________________
___

Excellent in Quality, Competitiveness, and Care (e-QCC)

Campus III Paingan, Maguwoharjo, Depok, Sleman, Yogyakarta 55282, Indonesia

Fax:+62(274) 886529;Phone:+62(274) 883037, 883968 ext Kepala TU 2334, Prodi S-1: 2325, 2326 Prodi Profesi: 2333, 2354

Website: www.usd.ac.id/fakultas/farmasi;Email Prodi S-1: farmasi@usd.ac.id; Email Prodi Profesi: profapt@usd.ac.id

mailto:pipo@staf.usd.ac.id


LAPORAN PELANGGARAN SOP PENELITIAN

PADA MASA PANDEMI COVID-19

Telah terjadi pelanggaran terhadap SOP Penelitian Pada Masa Pandemi di:

LaboratorIum :

Hari/tanggal :

Pukul :

Nomor Nama Nomor Identitas

Pelanggaran yang terjadi berupa:

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
Demikian berita acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

Yogyakarta,____________________

Mengetahui,

Kepala Laboratorium Laboran yang bertugas,

( ) ( )

FAKULTAS FARMASI

UNIVERSITAS SANATA DHARMA

FACULTY OF PHARMACY

SANATA DHARMA UNIVERSITY

______________________________________________________________________________________________________________
_____

Excellent in Quality, Competitiveness, and Care (e-QCC)

Campus III Paingan, Maguwoharjo, Depok, Sleman, Yogyakarta 55282, Indonesia

Fax:+62(274) 886529;Phone:+62(274) 883037, 883968 ext Kepala TU 2334, Prodi S-1: 2325, 2326 Prodi Profesi: 2333, 2354

Website: www.usd.ac.id/fakultas/farmasi;Email Prodi S-1: farmasi@usd.ac.id; Email Prodi Profesi: profapt@usd.ac.id

mailto:pipo@staf.usd.ac.id


PELAKSANAAN PROTOKOL KESEHATAN
PADA MASA PANDEMI COVID-19
DI LABORATORIUM FARMASI

UNIVERSITAS SANATA DHARMA

TUJUAN

1. Terkoordinasinya unit kerja dan personil yang terlibat dalam pelaksanaan
protokol kesehatan pada masa pandemi Covid-19

DESKRIPSI

Pelaksanaan protokol kesehatan pada masa pandemi covid-19 mempertimbangkan
kondisi kesehatan personil yang bekerja di laboratorium pada masa pandemi
Covid-19

RUANG LINGKUP

1. Mahasiswa
2. Dosen
3. Laboran
4. Kepala laboratorium

REFERENSI

1. Home Care For Patients with COVID-19 Presenting With Mild Symptoms and
Management of Their Contacts:

2. Protokol Gugus Tugas Percepatan Penangan COVID-19

PROSEDUR DAN TANGGUNG JAWAB

1. PROTOKOL PENANGANAN PERSONIL DALAM KONDISI TIDAK
SEHAT

JIKA ANDAMERASA TIDAK SEHAT

Jika Anda merasa tidak sehat dengan kriteria:

a. Meriang dan
b. Leher merasa tidak nyaman
c. Sakit tenggorokan
d. Batuk
e. Diare

Minta ijin kepada Dosen Pengampu Praktikum/Laboran untuk beristirahat yang cukup
di rumah/kos. Bila keluhan berlanjut dan dan disertai dengan kesulitan bernafas (sesak
atau nafas cepat), segera berobat ke fasilitas pelayanan kesehatan.

Bila anda batuk, harap menerapkan Etika Batuk dan Bersin.



2. PROTOKOL PENANGANAN PASIEN PINGSAN DI LABORATORIUM

Bila ditemukan pasien pingsan:

1. Segera bantu pasien dan pindahkan di Ruang Isolasi. Saat melakukan hal
tersebut, hindari kontak langsung dengan cairan tubuh, terutama cairan oral
atau pernapasan pasien.

2. Segera panggil ambulan RS Panti Rapih di nomor 0274-552118
3. Tempatkan pasien di posisi nyaman, kendorkan baju bagian atas atau ikat

pinggang, serta tinggikan posisi kaki.

Bagi yang menolong pasien, dapat melakukan langkah berikut:

1. Buanglah masker dan sarung tangan yang telah digunakan di tempat yang
telah disediakan

2. Bersihkan Face shield dengan alcohol 70%
3. Jas lab yang telah digunakan dicuci dengan sabun
4. Bersihkan badan / anggota badan dengan sabun
5. Hindari menyentuh area wajah sebelum membersihkan diri

Tugas Laboran setelah pasien dipindahkan dari laboratorium:

1. Membersihkan area/lokasi dan area kontak lainnya dengan deterjen
selanjutnya melakukan disinfeksi dengan larutan desinfektan

2. Melakukan protokol pembersihan diri secara tepat



3.PROTOKOL PENANGANAN KEJADIAN MUNTAH SPONTAN DI
LABORATORIUM

Bila terjadi muntah spontan:

1. Segera lokalisir lokasi terjadinya muntah spontan.
2. Saat melakukan pembersihan muntahan, pastikan menggunakan APD lengkap.
3. Pasien yang muntah segera di pindahkan di Ruang Isolasi untuk dapat

beristirahat.
4. Bila kondisi berlanjut, maka segera dibawa ke poliklink USD Paingan

Ext.52348

Bagi yang menolong pasien, dapat melakukan langkah berikut:

1. Buanglah masker dan sarung tangan yang telah digunakan di tempat yang
telah disediakan

2. Bersihkan Face shield dengan alcohol 70%
3. Jas lab yang telah digunakan dicuci dengan sabun
4. Bersihkan badan / anggota badan dengan sabun
5. Hindari menyentuh area wajah sebelum membersihkan diri

Tugas Laboran setelah pembersihan muntahan:

1. Membersihkan area/lokasi dan area kontak lainnya dengan deterjen selanjutnya
melakukan disinfeksi dengan larutan desinfektan

2. Melakukan protokol pembersihan diri secara tepat



4.PROTOKOL PENANGANAN PASIEN BATUK DI LABORATORIUM

Bila ditemukan pasien batuk-batuk berkepanjangan:

1. Pasien segera diminta untuk masuk di Ruang Isolasi.
2. Bila keadaan memburuk, dapat disarankan ke Poliklinik USD Paingan

Ext.52348 Bila diperlukan, dapat memanggil ambulan RS Panti Rapih di
nomor 0274-552118

Tugas Laboran setelah pasien di bawa ke RS:

1. Membersihkan area/lokasi dan area kontak lainnya dengan deterjen
selanjutnya melakukan disinfeksi dengan larutan desinfektan

2. Melakukan protokol pembersihan diri secara tepat

5.PROTOKOL PENANGANAN PASIEN SESAK NAFAS DI
LABORATORIUM

Bila ditemukan pasien sesak nafas (TANPA RIWAYAT PENYAKIT):

1. Pasien segera diminta untuk masuk di Ruang Isolasi.
2. Bila keadaan memburuk, dapat disarankan ke Poliklinik USD Paingan

Ext.5234. Bila diperlukan, dapat memanggil ambulan RS Panti Rapih di
nomor 0274-552118

Tugas Laboran setelah pasien di bawa ke RS:

1. Membersihkan area/lokasi dan area kontak lainnya dengan deterjen
selanjutnya melakukan disinfeksi dengan larutan desinfektan

2. Melakukan protokol pembersihan diri secara tepat

DOKUMEN

Laporan Kejadian Terkait Kesehatan Saat Bekerja di Laboratorium



LAPORAN

KEJADIAN TERKAIT KESEHATAN SAAT BEKERJA DI
LABORATORIUM

Telah terjadi kejadian terkait kesehatan saat bekerja di laboratorium yang terjadi di:

Laboratorum:

Hari/tanggal :

Pukul :

Nomor Nama Nomor Identitas

Kejadian yang terjadi berupa:

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

Tindakan yang telah dilakukan:

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

Demikian berita acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

Yogyakarta,____________________

Mengetahui,

Kepala Laboratorium Laboran yang bertugas,

( ) ( )

Excellent in Quality, Competitiveness, and Care (e-QCC)

Campus III Paingan, Maguwoharjo, Depok, Sleman, Yogyakarta 55282, Indonesia

Fax:+62(274) 886529;Phone:+62(274) 883037, 883968 ext Kepala TU 2334, Prodi S-1: 2325, 2326 Prodi Profesi: 2333, 2354

Website: www.usd.ac.id/fakultas/farmasi;Email Prodi S-1: farmasi@usd.ac.id; Email Prodi Profesi: profapt@usd.ac.id

FAKULTAS FARMASI

UNIVERSITAS SANATA DHARMA

FACULTY OF PHARMACY

SANATA DHARMA UNIVERSITY

__________________________________________________________________________________________________________________
_
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PENGURUSAN SURAT PADA MASA PANDEMI COVID-19
DI LABORATORIUM FARMASI

UNIVERSITAS SANATA DHARMA

TUJUAN
1. Terkoordinasinya unit laboratorium dan personil yang terlibat dalam

pelaksanaan kegiatan di laboratorium serta pengguna laboratorium dalam proses
pengurusan surat pada masa pandemi Covid-19

DESKRIPSI
Pelaksanaan pengurusan surat pada masa pandemi Covid-19

RUANG LINGKUP
1. Dosen
2. Mahasiswa
3. Laboran
4. Kepala laboratorium

REFERENSI
1. SOP Laboratorium FF-USD
2. SOP Penelitian Pada Masa Pandemi Covid-19
3. SOP Praktikum Pada Masa Pandemi Covid-19
4. SOP Kesehatan Pada Masa Pandemi Covid-19

PROSEDUR DAN TANGGUNG JAWAB
1. Prosedur dilakukan sesuai protokol yang ada pada SOP Laboratorium FF-USD

dengan pengurusan secara on line.
2. Pengguna laboratorium (dosen/mahasiswa) mempersiapkan surat sesuai

ketentuan yang ada pada SOP Laboratorium FF-USD.
3. Pengguna laboratorium (dosen/mahasiswa) mengirimkan dokumen ke email:

labfarmasi@usd.ac.id
4. Laboran yang bertugas akan memproses dokumen yang dikirim pengguna

laboratorium dan mengirimkannya kembali via email
5. Apabila selama 3 hari setelah pengiriman dokumen, tidak ada pemrosesan dari

laboratorium, maka pengguna laboratorium bisa menanyakannya pada laboran
yang bertugas

mailto:labfarmasi@usd.ac.id


PELAKSANAAN TUGAS LABORAN PADA MASA PANDEMI COVID-19
DI LABORATORIUM FARMASI

UNIVERSITAS SANATA DHARMA

TUJUAN
1. Terkoordinasinya unit laboratorium dan personil yang terlibat dalam

pelaksanaan kegiatan di laboratorium

DESKRIPSI
Pelaksanaan tugas laboran pada masa pandemi Covid-19

RUANG LINGKUP
1. Laboran
2. Kepala laboratorium

REFERENSI

1. SOP Laboratorium FF-USD
2. SOP Penelitian Pada Masa Pandemi Covid-19
3. SOP Praktikum Pada Masa Pandemi Covid-19
4. SOP Kesehatan Pada Masa Pandemi Covid-19

PROSEDUR DAN TANGGUNG JAWAB
Prosedur dan tanggung jawab laboran dilakukan sesuai protokol yang ada pada SOP
Laboratorium FF USD dengan beberapa ketentuan sebagai berikut:

Pengurusan surat ijin penelitian

1. Laboran menerima dokumen via email
2. Laboran melakukan verifikasi dokumen yang diterima meliputi

kelengkapan dokumen:
-formulir ijin penggunaan laboratorium
-surat pernyataan
-lembar skrining covid-19

3. Laboran memberikan catatan khusus terkait riwayat penyakit peneliti
4. Laboran mengirimkan formulir ijin penggunaan laboratorium yang lolos

verifikasi pada Kepala Laboratorium Farmasi
5. Kepala Laboratorium memberikan persetujuan pada formulir ijin penggunaan

laboratorium
6. Laboran mengirimkan lembar formulir ijin penggunaan laboratorium yang sudah

ditanda tangani Kepala Laboratorium Farmasi kepada peneliti
7. Laboran membuat daftar peneliti yang diijinkan untuk bekerja di laboratorium

dan mengirimkannya ke semua laboratorium di lingkungan Farmasi USD

Pembagian APD

1. Peneliti menunjukkan KTM/KTP beserta file formulir penggunaan laboratorium
yang telah di setujui oleh Kepala Laboratorium



2. Laboran memeriksa daftar peneliti yang diijinkan untuk bekerja di laboratorium
Farmasi USD

3. Laboran menyerahkan face shields dan masker pada peneliti
4. Peneliti menandatangani daftar yang tersedia

Penjadwalan penelitian

1. Peneliti menunjukkan KTM/KTP beserta file formulir penggunaan laboratorium
yang telah di setujui oleh Kepala Laboratorium

2. Laboran memeriksa daftar peneliti yang diijinkan untuk bekerja di laboratorium
3. Laboran mempersilahkan peneliti mengisi penjadwalan penelitian
4. Peneliti mengisi lembar penjadwalan penelitian
5. Laboran akan memverifikasi penjadwalan dari peneliti dengan kapasitas yang ada

di ruang laboratorium

Proses disinfeksi laboratorium (awal jam kerja dan akhir jam kerja)

1. Pada awal jam kerja dan akhir jam kerja laboran melakukan disinfeksi permukaan
meja dan bagian-bagian lain yang sering tersentuh tangan dengan karbol/alkohol
70%

2. Pengelapan dilakukan dengan ketentuan pengelapan basah yaitu mencelupkan
kain lap ke dalam larutan disinfeksi/ menyemprotkan larutan disinfeksi ke lap
kemudian melakukan pengelapan pada permukaan

Pelaksanaan penelitian

1. Laboran melakukan pengecekan peneliti yang akan masuk ke dalam laboratorium
dengan melihat KTM/KTP peneliti dan mencocokkan dengan nama yang ada di
daftar penjadwalan

2. Laboran melakukan pengawasan terhadap peneliti yang bekerja di laboratorium
meliputi terpenuhinya prosedur-prosedur yang ada di dalam SOP penelitian pada
masa pandemi covid-19

3. Laboran melakukan pengecekan peneliti yang telah selesai bekerja dan akan
meninggalkan laboratorium (kerapian dan kebersihan alat dan tempat kerja yang
ditinggalkan, pembuangan limbah telah sesuai dilakukan, pembuangan APD
sekali pakai pada tempat yang telah disediakan

4. Laboran mengemas limbah medis yang ada di tempat sampah dan membawanya
ke Laboratorium Imono Hayati untuk diproses dalam insinerator.

Pengurusan surat bebas laboratorium

1. Laboran menerima dokumen via email
2. Laboran melakukan verifikasi dokumen yang diterima dengan tanggungan

peneliti yang bersangkutan di tiap lab lewat grup laboran farmasi
3. Laboran memproses tanda tangan dari tiap laboran



4. Laboran mengirim dokumen yang sudah ditandatangani oleh semua laboran
kepada Kepala Laboratorium

5. Kepala Laboratorium memberikan persetujuan surat bebas laboratorium
6. Laboran mengirimkan lembar surat bebas lab yang sudah ditanda tangani Kepala

Laboratorium Farmasi kepada peneliti via email
7. Laboran membuat daftar peneliti yang telah bebas laboratorium

Pengurusan surat pengantar ke instansi lain

1. Laboran menerima dokumen via email
2. Laboran melakukan verifikasi dokumen yang diterima meliputi kelengkapan

pengisian formulir pengajuan surat pengantar
3. Laboran mengirim dokumen yang lolos verifikasi kepada Kepala Laboratorium
4. Kepala Laboratorium memberikan persetujuan surat pengantar
5. Laboran mengirimkan surat pengantar yang sudah ditanda tangani Kepala

Laboratorium Farmasi kepada peneliti via email
6. Laboran membuat daftar peneliti yang mengajukan surat pengantar

Pengurusan kejadian terkait kesehatan pada saat bekerja di laboratorium

1. Laboran melaksanakan prosedur seperti yang tertulis pada SOP Kesehatan
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