


 
 

PROSEDUR PENGELOLAAN PENELITIAN  

DI LABORATORIUM FARMASI PADA MASA PANDEMI COVID-19 

 

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. Dosen 

3. Laboran 

4. Tim verifikasi 

5. 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. Tim verifikasi beranggotakan laboran yang bertugas memeriksa kelengkapan surat 

perijinan penggunaan laboratorium yang masuk ke e-mail: labfarmasi@usd.ac.id 

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

mailto:labfarmasi@usd.ac.id


 
 

6. Bahan habis pakai (BHP) adalah material yang diperlukan dalam penelitian yang 

bersangkutan, meliputi: alat, bahan kimia dan material biologis (misalnya: hewan coba). 

7. Bebas tanggungan 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 Fakultas Farmas USD) 

2. SOP LABFAR-08 (SOP Laboratorium Farmasi Fakultas USD) 

3. Good Laboratory Practice 

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

5. Surat Edaran Rektor USD Nomor: 200c/Rektor/VII/2020 

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

7. Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran Semester Gasal 2020/2021 di Perguruan Tinggi, 

Edisi II, 23 Juli 2020, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi 

 

PROSEDUR DAN TANGGUNG JAWAB 

A. Penelitian pada Jam Kerja 

1. Semua peneliti (mahasiswa/dosen) mengajukan permohonan ijin menggunakan 

laboratorium seperti yang tercantum pada SOP Laboratorium Fakultas Farmasi USD 

(dapat diunduh di website Fakultas Farmasi USD menu Layanan Laboratorium: 

https://www.usd.ac.id/fakultas/farmasi/layanan.php) dengan menyertakan lembar 

skrining Covid-19 dan surat pernyataan (dilakukan satu kali pada awal penelitian; blanko 

terlampir). Apabila ada yang memiliki hasil test Covid-19, mohon disertakan sebagai 

dokumen pendukung. 

2. Formulir ijin penggunaan laboratorium (dalam lampiran formulir ijin dapat 

menyantumkan lebih dari satu/beberapa laboratorim dan alat/bahan yang akan 

digunakan), lembar skrining Covid-19 dan surat pernyataan yang sudah ditandatangani 

peneliti, dikirim ke email Laboratorium Farmasi: labfarmasi@usd.ac.id dengan wajib 

diberi judul pesan (subject) dan nama file (attach dalam bentuk .pdf) Ijin 

Menggunakan Laboratorium a.n Nama: …. (NIM/NPP: ….)  

3. Tim verifikasi Laboratorium Farmasi akan memeriksa isi kelengkapan dokumen yang 

diterima dan mengirimkannya kepada kepala laboratorium. 

4. Kepala laboratorium memberikan persetujuan dengan menandatangani dokumen tersebut 

dan mengirimkan kembali ke tim verifikasi. 

https://www.usd.ac.id/fakultas/farmasi/layanan.php
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5. Tim verifikasi mengirimkan dokumen yang sudah ditandatangani tersebut kepada peneliti 

via e-mail. 

6. Setelah mendapat ijin penelitian, peneliti mengambil (satu kali) APD (face shield dan 

masker) di laboran yang ditunjuk dan melakukan pendaftaran penjadwalan pada masing-

masing laboratorium yang dikehendaki dengan menunjukan surat ijin penggunaan 

laboratorium yang sudah ditandatangani oleh kepala laboratorium. 

7. Jumlah peneliti yang diperbolehkan masuk ke dalam satu laboratorium ditentukan sesuai 

dengan kapasitas tiap ruang yang ada pada masing-masing laboratorium dengan 

pemenuhan ketentuan physical distancing (jarak 1,5 m). Informasi mengenai kapasitas 

ruang tercantum pada tiap laboratorium. 

8. Skrining berupa pemeriksaan suhu dan gejala pernafasan seperti batuk/pilek/sakit 

tenggorokan dilakukan di pintu gerbang Kampus III USD, Paingan. 

9. Peneliti melaporkan diri pada laboran saat awal masuk dan setelah selesai bekerja di 

laboratorium dengan menunjukkan KTM/KTP. 

10. Peneliti wajib melakukan penyemprotan alkohol 70% pada tas yang akan dibawa masuk 

ke dalam laboratorium. 

11. Saat bekerja di laboratorium peneliti wajib menggunakan APD; jas laboratorium dan 

masker serta semua pihak wajib mentaati aturan physical distancing (jarak 1,5 m). 

Sarung tangan medis/karet (medical gloves) dan face shields digunakan sesuai 

kebutuhan. Face shields wajib dibersihkan dengan alkohol 70% sebelum dan sesudah 

bekerja di laboratorium.  

12. Saat bekerja di laboratorium, peneliti wajib mencuci tangan dengan sabun dan air 

mengalir (menerapkan aturan/protokol pencegahan Covid-19) sesering mungkin, 

terutama sebelum dan sesudah melakukan penelitian.  

13. Peneliti wajib menjaga kebersihan laboratorium dan membersihkan meja kerja dengan 

larutan disinfektan sebelum maupun sesudah bekerja di laboratorium. 

14. Limbah hasil penelitian dibuang pada tempat yang telah disediakan. Masker dan Sarung 

tangan medis/karet (medical gloves - yang bersifat sekali pakai) dibuang ke tempat 

sampah medis 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 untuk menjaga kesehatan, keamanan, dan keselamatan 

kerja. Pelanggaran terhadap prosedur akan dicatat oleh laboran dan dilaporkan kepada 



 
 

kepala laboratorium. Pencatatan pelanggaran dilakukan pada lembar Laporan 

Pelanggaran (terlampir). 

17. Apabila terjadi gangguan kesehatan saat bekerja di laboratorium akan ditangani sesuai 

dengan Prosedur Pelaksanaan Protokol Kesehatan Pada Masa Pandemi Covid-19. 

18. Prosedur lain terkait penelitian mahasiswa dan dosen yang tidak tercantum dalam 

Prosedur Pengelolaan Penelitian Pada Masa Pandemi Covid-19 ini dilakukan sesuai 

prosedur SOP Laboratorium Fakultas Farmasi USD. 

 

B. Penelitian di Luar Jam Kerja (Kerja Mandiri/Lembur) 

1. Ijin penelitian di luar jam kerja (kerja mandiri/lembur) hanya diberikan kepada peneliti 

dari Fakultas Farmasi, Universitas Sanata Dharma. 

2. Penelitian di luar jam kerja; Senin – Jumat dilayani sampai dengan pukul 20.00 WIB dan 

pada hari libur/tanggal merah dilayani mulai pukul 08.00 - 18.00 WIB. 

3. Pengajuan surat keterangan melakukan penelitian di luar jam kerja (kerja mandiri/lembur) 

via email paling lambat tiga (3) hari sebelum melakukan kerja mandiri (H-3). 

4. Peneliti wajib menaati SOP Laboratorium Fakultas Farmasi dan Prosedur Pengelolaan 

Penelitian Pada Masa Pandemi Covid-19 USD serta kapasitas maksimal pengguna 

laboratorium. 

5. Peneliti dalam satu (1) laboratorium tidak diperkenankan bekerja secara sendirian. 

Minimal ada dua peneliti yang bekerja pada saat bersamaan di laboratorium yang sama. 

Apabila tidak menemukan pendamping sesama peneliti yang telah mempunyai ijin, maka 

dapat didampingi oleh salah satu dari warga Fakultas Farmasi USD dengan cara 

mendaftarkan nama tersebut pada lembar permintaan lembur dengan dilampiri form surat 

pernyataan pemahaman prosedur dan melakukan skrining Covid-19 sesuai Prosedur 

Pengelolaan Penelitian Pada Masa Pandemi Covid-19 USD. 

6. Peneliti mengisi lengkap blanko Surat Keterangan Melakukan Penelitian di Luar Jam 

Kerja (kerja mandiri/lembur). Blanko tersebut dapat diunduh di 

https://www.usd.ac.id/fakultas/farmasi/layanan.php?id=64  

7. Peneliti mendaftar kepada laboran dengan mengisi jadwal penggunaan laboratorium yang 

akan digunakan dan meminta tanda tangan laboran di Surat Keterangan Melakukan 

Penelitian di Luar Jam Kerja (kerja mandiri/lembur). 

8. Mahasiswa selanjutnya mengirimkan blanko (dokumen) tersebut ke email: 

labfarmasi@usd.ac.id dengan wajib diberi judul pesan (subject) dan nama file (attach 

dalam bentuk .pdf) Penelitian di Luar Jam Kerja a.n Nama: ….. (NIM: …..) 

https://www.usd.ac.id/fakultas/farmasi/layanan.php?id=64
mailto:labfarmasi@usd.ac.id


 
 

9. Tim verifikasi memeriksa kelengkapan isi dokumen yang diterima dan mengirimkan 

dokumen tersebut kepada kepala laboratorium. 

10. Kepala laboratorium memberikan persetujuan dengan mendatangani dokumen tersebut. 

11. Tim verifikasi mengirimkan dokumen yang sudah ditandatangani tersebut kepada 

peneliti via email. 

12. Peneliti wajib melakukan penyemprotan alkohol 70% pada tas yang dibawa masuk ke 

dalam laboratorium. 

13. Saat bekerja di laboratorium peneliti wajib menggunakan APD; jas laboratorium dan 

masker serta semua pihak wajib mentaati aturan physical distancing (jarak 1,5 m). 

Sarung tangan medis/karet (medical gloves) dan face shields digunakan sesuai 

kebutuhan. Face shields wajib dibersihkan dengan alkohol 70% sebelum dan sesudah 

bekerja di laboratorium.  

14. Saat bekerja di laboratorium, peneliti wajib mencuci tangan dengan sabun dan air 

mengalir sesering mungkin, terutama sebelum dan sesudah melakukan penelitian 

(menerapkan aturan/protokol pencegahan Covid-19).  

15. Peneliti wajib menjaga kebersihan laboratorium dan membersihkan meja kerja dengan 

larutan disinfektan sebelum maupun sesudah bekerja di laboratorium. 

16. Limbah hasil penelitian dibuang pada tempat yang telah disediakan. Masker dan Sarung 

tangan medis/karet (medical gloves - yang bersifat sekali pakai) dibuang ke tempat 

sampah medis bertutup di dalam laboratorium. 

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

laboratorium. 

18. Setiap peneliti wajib mengikuti peraturan Laboratorium Farmasi yang berlaku dan 

melaksanakan setiap prosedur pada Prosedur Pengelolaan Penelitian pada Masa 

Pandemi Covid-19 untuk menjaga kesehatan, keamanan, dan keselamatan kerja.  

19. Apabila terjadi gangguan kesehatan saat bekerja di laboratorium akan ditangani sesuai 

dengan Prosedur Pelaksanaan Protokol Kesehatan Pada Masa Pandemi Covid-19. 

20. Prosedur lain terkait penelitian mahasiswa dan dosen yang tidak tercantum dalam 

Prosedur Pengelolaan Penelitian Pada Masa Pandemi Covid-19 ini dilakukan sesuai 

prosedur SOP Laboratorium Fakultas Farmasi USD. 

 

KEADAAN KHUSUS 

1. Protap Kesehatan dan Keselamatan Kerja di Laboratorium (Penggunaan APD dan 

Keadaan Darurat Saat Bekerja di Laboratorium).  



 
 

2. SOP Pengelolaan Limbah yang tercantum dalam SOP LABFAR-06 dan LABFAR-08 

(SOP Laboratorium Fakultas Farmasi USD).   

3. Prosedur Pengelolaan Perijinan Kerja Mandiri (Lembur) Pada Masa Pandemi Covid-19.  

4. Prosedur Pelaksanaan Protokol Kesehatan Pada Masa Pandemi Covid-19 diatur dalam 

SOP tersendiri. 

 

DOKUMENTASI 

1. Dokumen-dokumen terkait seperti yang telah dipaparkan dalam SOP LABFAR-06 dan 

LABFAR-08 (SOP Laboratorium Fakultas Farmasi USD) 

2. Dokumen tambahan: 

 Lembar Skrining Covid-19 

 Surat Pernyataan Mahasiswa 

 Surat Pernyataan Dosen 

 Surat Keterangan Melakukan Penelitian di Luar Jam Kerja (kerja mandiri/lembur) 

 Laporan Pelanggaran 

 

PROSEDUR-PROSEDUR TERKAIT 

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

unit kerja. 

 

LAMPIRAN 

1. Lampiran yang telah tercantum pada SOP LABFAR-06 dan LABFAR-08 (SOP 

Laboratorium Fakultas Farmasi USD). 

2. Dokumen tambahan: 

 Lembar Skrining Covid-19 

 Surat Pernyataan Mahasiswa 

 Surat Pernyataan Dosen 

 Surat Keterangan Melakukan Penelitian di Luar Jam Kerja (kerja mandiri/lembur) 

 Laporan Pelanggaran 

 

 

 

 

 



 
 

 

FAKULTAS FARMASI 

UNIVERSITAS SANATA DHARMA 
Nama 

NIM/NPP/NIK 

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    Semarang   …………………… 

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 Skripsi : _____________________________________________________ 

   _____________________________________________________ 

   _____________________________________________________ 

Menyatakan: 

1. Bersedia menaati peraturan Laboratorium Farmasi USD dan mematuhi pengaturan 

penjadwalan pelaksanaan kerja. 

2. Bersedia menaati semua prosedur seperti yang tertera dalam Prosedur Pengelolaan 

Penelitian Pada Masa Pandemi Covid-19. 

3. Setiap akan bekerja dan selama bekerja di laboratorium dalam kondisi sehat (tidak 

menunjukkan gejala demam/batuk/pilek/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, ___________________ 

 

Mengetahui, 

Dosen Pembimbing Skripsi 

 

 

 

________________________ 

 Hormat saya, 

 

 

 

 

_______________________ 

 

 

 

 

 

 

 

FAKULTAS FARMASI 
UNIVERSITAS SANATA DHARMA 
FACULTY OF PHARMACY 
SANATA DHARMA UNIVERSITY 
Akreditasi: Prodi S-1 Farmasi: A ; Prodi Profesi Apoteker: A ; Prodi S-2 Farmasi: B 

____________________________________________________________________________________________________________________ 

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 

http://www.usd.ac.id/fakultas/farmasi
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SURAT PERNYATAAN DOSEN TERKAIT PENELITIAN  

PADA MASA PANDEMI COVID-19 

 

Yang bertandatangan di bawah ini, 

Nama Dosen : ___________________________________________________________ 

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 Prosedur Pengelolaan 

Penelitian Pada Masa Pandemi Covid-19. 

3. Setiap akan bekerja dan selama bekerja di laboratorium dalam kondisi sehat (tidak 

menunjukkan gejala demam/batuk/pilek/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, ___________________ 

Hormat saya, 

 

 

 

_______________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

FAKULTAS FARMASI 
UNIVERSITAS SANATA DHARMA 
FACULTY OF PHARMACY 
SANATA DHARMA UNIVERSITY 
Akreditasi: Prodi S-1 Farmasi: A ; Prodi Profesi Apoteker: A ; Prodi S-2 Farmasi: B 

____________________________________________________________________________________________________________________ 

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

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

PENELITIAN DI LUAR JAM KERJA  
(Kerja Mandiri/Lembur) 

 

Tersebut di bawah ini; 

No Nama NIM Tanda tangan 

1    

2    

3    

4    

5    

akan melakukan pekerjaan/penelitian tanpa pendampingan di laboratorium 

_______________________________________________________pada : 

Hari, tanggal : ____________________________ 

Jam pelaksanaan : ____________________________ 

Nama Pembimbing: ________________ Tandatangan: _______________ 

Yogyakarta, _______________ 

Mengetahui,     Laboran, 

Kepala Laboratorium 

 

 

_____________________   __________________ 

 
 

Catatan: 

 Lembar 1 ini ditinggalkan di bagian Security, untuk diberi pinjaman kunci ruangan atau mendapat 

pelayanan masuk/keluar ruangan. 

 Salah satu Kartu Mahasiswa dan atau KTP dilampirkan pada lembaran ini, ditinggalkan di bagian 

Security, diambil oleh yang bersangkutan setelah selesai bekerja pada hari itu juga. 

 Bekerja harus lebih dari 1 (satu) orang. 

 Surat ini hanya berlaku 1(satu) hari. 

 

 

 

KETERANGAN MELAKUKAN 

PENELITIAN DI LUAR JAM KERJA  
(Kerja Mandiri/Lembur) 

 

Tersebut di bawah ini; 

No Nama NIM Tanda tangan 

1    

2    

3    

4    

5    

akan melakukan pekerjaan/penelitian tanpa pendampingan di laboratorium 

_______________________________________________________pada : 

Hari, tanggal : ____________________________ 

Jam pelaksanaan : ____________________________ 

Nama Pembimbing: ________________ Tandatangan: _______________ 

Yogyakarta, _______________ 

Mengetahui,     Laboran, 

Kepala Laboratorium 

 

 

_____________________   __________________ 

 

 

Catatan: 

 Lembar 2 ini diberikan kepada Laboran (sebelum melakukan penelitian di luar jam kerja) 

FAKULTAS FARMASI 
UNIVERSITAS SANATA DHARMA 
Akreditasi: Prodi S-1 Farmasi: A ; Prodi Profesi Apoteker: A ;  
Prodi S-2 Farmasi: B 

_________________________________________________________________________________ 

 

FAKULTAS FARMASI 
UNIVERSITAS SANATA DHARMA 
Akreditasi: Prodi S-1 Farmasi: A ; Prodi Profesi Apoteker: A ;  
Prodi S-2 Farmasi: B 

_________________________________________________________________________________ 

 



 
 

 

 

LAPORAN PELANGGARAN PROSEDUR PENGELOLAAN 

PENELITIAN PADA MASA PANDEMI COVID-19 

 

Telah terjadi pelanggaran terhadap Prosedur Pengelolaan Penelitian Pada Masa Pandemi 

Covid-19 di,  

Laboratorium : 

Hari/tanggal  : 

Pukul  : 

No. Nama Nomor Identitas 

   

   

   

   

Pelanggaran yang terjadi berupa (): 

 Tidak mengenakan masker 

 Tidak mengenakan jas lab. 

 Lingkungan kerja/alat kotor 

 Tidak mengikuti jadwal  

 Lain-lain, yaitu :  

 

 

 

 

Demikian berita acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya 

 

Yogyakarta, ______________________ 

Mengetahui, 

Kepala Laboratorium 

 

 

 

________________________ 

 Hormat saya, 

Laboran 

 

 

 

_______________________ 
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PROSEDUR PENGELOLAAN PENELITIAN HEWAN COBA 

DI LABORATORIUM FARMASI PADA MASA PANDEMI COVID-19 

 

TUJUAN 

1. Tertibnya mekanisme pelaksanaan penelitian hewan coba 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. 

4. Terpenuhinya protokol kesehatan pencegahan penularan Covid-19. 

 

DESKRIPSI 

Pelaksanaan penelitian hewan coba 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 

5. Peneliti eksternal 

 

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 coba). 

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. 

7. Hewan coba adalah hewan berupa mencit dan tikus yang digunakan dalam penelitian di 

lingkup Fakultas Farmasi USD. 

8. Peneliti eksternal adalah peneliti dari luar Fakultas Farmasi yang telah mendapatkan ijin 

menggunakan fasilitas laboratorium di lingkungan Fakultas Farmasi. 

 

REFERENSI 

1. SOP LABFAR-06 (SOP Laboratorium Fakultas Farmasi USD) 

2. SOP LABFAR-08 (SOP Laboratorium Fakultas Farmasi USD) 

3. Prosedur Pengelolaan Penelitian Pada Masa Pandemi Covid-19 

4. Good Laboratory Practice 

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

6. Surat Edaran Rektor USD Nomor: 200c/Rektor/VII/2020 

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

8. Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran Semester Gasal 2020/2021 di Perguruan Tinggi, 

Edisi II, 23 Juli 2020, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi 

 

PROSEDUR DAN TANGGUNG JAWAB 

1. Pengurusan permohonan ijin laboratorium dan pendaftaran penjadwalan dilakukan sesuai 

Prosedur Pengelolaan Penelitian Pada Masa Pandemi Covid-19. Selain itu peneliti wajib 

mencantumkan lembar keterangan penelitian dengan hewan coba (terlampir). 

2. Setelah mendapat ijin penelitian, peneliti melakukan pendaftaran penjadwalan sebelum 

melakukan kerja di laboratorium. 

3. Jumlah peneliti yang diperbolehkan masuk ke dalam laboratorium ditentukan sesuai 

dengan kapasitas tiap ruang dengan pemenuhan ketentuan physical distancing (jarak 1,5 

m). Keterangan mengenai kapasitas ruang tercantum di setiap laboratorium. 

4. Hewan coba yang digunakan berasal dari Laboratorium Hayati Imono, namun jika jumlah 

tidak mencukupi dapat mencari dari luar. Bagi peneliti yang menggunakan hewan coba 

dari luar wajib mencantumkan surat keterangan tempat asal pembelian hewan coba 

(ditunjukkan dengan nota/invoice pembelian hewan coba). 



 
 

5. Hewan coba yang berasal dari luar Laboratorium Hayati Imono dengan galur dan asal 

tempat yang berbeda dari hewan coba di Laboratorium Farmasi USD, wajib dipelihara di 

luar Laboratorium Hayati Imono.  

6. Pengaturan penggunaan laboratorium lain untuk hewan coba dari peneliti dilakukan 

dengan penjadwalan. Peneliti wajib mengikuti penjadwalan tersebut. 

7. Ketentuan pembelian hewan coba dari Laboratorium Hayati Imono:  

a. Peneliti mencantumkan hewan coba yang dipesan beserta galur, jumlah dan jenis 

kelamin (lembar konfirmasi pemesanan terlampir). 

b. Laboran melakukan pengecekan ketersediaan (stock) hewan coba. 

c. Peneliti melakukan pembayaran di bank. 

d. Peneliti menunjukkan bukti pembayaran dari bank kepada laboran untuk pengambilan 

hewan coba yang dipesan. 

8. Pada awal dan akhir jam kerja laboran melakukan disinfeksi permukaan meja dan bagian-

bagian lain yang sering disentuh tangan dengan larutan desinfektan.  

9. Laboratorium hanya menyediakan air minum (RO) dan fasilitas peminjaman kandang. 

10. Peneliti menyiapkan sendiri pakan, alas kandang, botol minum, tempat penyimpanan 

pakan dan tempat penyimpanan alas kandang. Tempat penyimpanan pakan dan alas 

kandang wajib menggunakan tempat bertutup. 

11. Peneliti setiap hari diwajibkan mengisi lembar Skrining Covid-19 (berupa google form) 

sebelum memasuki laboratorium untuk bekerja dengan hewan coba. Skrining berupa 

pemeriksaan suhu dan gejala pernafasan seperti batuk/pilek/sakit tenggorokan 

dilakukan di pintu gerbang Kampus III USD, Paingan.  

12. Akses pada laboratorium hewan coba dibatasi pada orang tertentu saja, yaitu laboran, 

peneliti, asisten peneliti, pemelihara hewan, dan pekerja kandang hewan. 

13. Pengerjaan prosedur penelitian wajib dilakukan pada ruang-ruang yang telah 

ditentukan.  

14. Peneliti melaporkan diri pada laboran saat awal masuk dan setelah selesai bekerja di 

laboratorium dengan menunjukkan KTM/KTP. 

15. Peneliti melakukan penyemprotan alkohol 70% pada tas yang dibawa masuk ke dalam 

laboratorium. Tas diletakkan pada tempat yang telah disediakan. 

16. Saat bekerja di laboratorium peneliti wajib menggunakan APD berupa jas laboratorium 

lengan panjang, sarung tangan medis/karet (medical gloves) dan masker medis.  

17. Face shields digunakan sesuai kebutuhan. Face shields wajib dibersihkan dengan 

alkohol 70% sebelum dan sesudah bekerja di laboratorium.  



 
 

18. Peneliti wajib membawa 2 jas laboratorium, masing-masing untuk area bersih dan area 

kotor. Sebelum memasuki area bersih, peneliti wajib mengganti jas laboratorium dan 

sepatu yang telah disediakan. Sebelum meninggalkan area bersih, peneliti wajib 

meletakkan jas laboratorium dan sepatu area bersih pada tempat yang telah disediakan.  

19. Peneliti wajib menuliskan catatan penggunan peralatan pada logbook yang tersedia pada 

masing-masing alat laboratorium, meliputi: tanggal pemakaian, nama pengguna, 

NIM/NPP, dan lama pemakaian. 

20. Peneliti bertanggung jawab atas hewan cobanya sendiri. Peneliti wajib memberi makan 

dan minum serta mengganti sekam sendiri.  Penggantian sekam minimal dua sampai 

dengan tiga hari sekali. 

21. Peneliti wajib mencuci bak/kandang dan botol minum sendiri. Pencucian bak atau botol 

minimal dua sampai dengan tiga hari sekali. 

22. Saat bekerja di laboratorium, semua pihak wajib mentaati aturan physical distancing 

(jarak 1,5 m). 

23. Peneliti wajib melakukan cuci tangan dengan sabun dan air mengalir sesering mungkin 

(menerapkan aturan pencegahan Covid-19), terutama sebelum dan sesudah melakukan 

penelitian dengan hewan coba, yaitu: 

a. Tangan harus selalu dicuci sebelum memulai bekerja dengan hewan coba dan segera 

setelah selesai bekerja dengan hewan coba.  

b. Tangan harus dicuci dengan air dan sabun antibakteri segera mungkin setelah sarung 

tangan dilepas (untuk menghilangkan kontaminasi darah, cairan tubuh lainnya seperti 

air kencing, bulu dan kotoran hewan coba). 

23. Peneliti wajib menjaga kerapian dan kebersihan laboratorium serta membersihkan meja 

kerja dengan larutan desinfektan sebelum dan sesudah bekerja di laboratorium.  

24. Permukaan area kerja pada laboratorium hewan coba harus segera didekontaminasi 

dengan menggunakan disinfektan yang sesuai;  

a. Setelah ditemukan tetesan darah, air kencing, bulu atau kotoran hewan coba.   

b. Setiap saat setelah selesai bekerja dengan hewan coba.  

25. Peneliti wajib mengelola limbah penelitian dengan baik. 

a. Limbah kimia: dikelompokan limbah bahan kimia berdasarkan sifatnya (limbah 

organic atau limbah anorganik) untuk limbah cair dimasukkan pada botol limbah 

yang tersedia dengan pelabelan yang benar.  

b. APD sekali pakai seperti masker medis dan sarung tangan medis/karet (medical 

gloves) dimasukkan dalam tempat sampah medis yang telah tersedia.  



 
 

c. Limbah sekam dimasukkan ke dalam kantung plastik hitam dan diikat kuat/rapi 

kemudian dimasukkan ke dalam tempat penampungan sekam bekas yang telah 

disediakan laboratorium sebelum dilakukan pembuangan. 

d. Limbah karkas hewan coba dikumpulkan dalam kantong plastik dilabel dengan jenis 

karkasnya dan diikat selanjunya diserahkan kepada laboran Laboratorium Hayati 

Imono untuk disimpan dalam freezer sebelum dimusnahkan dengan incinerator. 

e. Limbah benda tajam: jarum dan barang tajam yang lain setelah dipakai harus 

dimasukkan kedalam kontainer plastik tebal yang tidak mudah sobek dan tahan 

tusukan benda tajam. 

26. Untuk penggunaan penelitian dengan hewan coba di laboratorium lain yang berada di 

luar Laboratorium Hayati Imono, limbah sekam dan limbah karkas dikelola di 

Laboratorium Hayati Imono. Pencucian kandang juga dilakukan di Laboratorium Hayati 

Imono. 

27. Apabila kegiatan penelitian membutuhkan waktu kerja di luar jam kerja, peneliti 

diwajibkan mencari pendamping salah satu dari warga fakultas dan didaftarkan pada 

lembar permintaan lembur. 

28. Laboran melakukan pengawasan terhadap peneliti yang bekerja di laboratorium 

meliputi terpenuhinya prosedur-prosedur yang ada di dalam SOP dan memastikan 

peneliti menggunakan peralatan laboratorium dengan benar sesuai dengan Instruksi 

Kerja Alat. 

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

laboratorium. 

30. Setiap peneliti wajib mengikuti peraturan Laboratorium Farmasi USD yang berlaku dan 

melaksanakan setiap prosedur untuk menjaga kesehatan, keamanan, dan keselamatan 

kerja. Pelanggaran terhadap prosedur akan dicatat oleh laboran dan dilaporkan kepada 

kepala laboratorium. Pencatatan pelanggaran dilakukan pada lembar Laporan 

Pelanggaran (terlampir). 

31. Apabila terjadi kondisi darurat seperti terkena gigitan/cakaran hewan coba, dapat diberi 

pertolongan pertama sebagai berikut: 

a. Cuci luka dengan sabun antibakteri dan air hangat selama 15 menit (air mengalir). 

b. Luka segera dibalut dan dibawa ke tenaga medis/dokter. 

c. Setiap kejadian darurat perlu dan dicatat dan dilaporkan kepada laboran. 

32. Apabila terjadi gangguan kesehatan saat bekerja di laboratorium akan ditangani sesuai 

dengan Prosedur Pelaksanaan Protokol Kesehatan Pada Masa Pandemi Covid-19. 



 
 

33. Prosedur lain terkait penelitian mahasiswa dan dosen yang tidak tercantum dalam 

Prosedur Pengelolaan Penelitian Pada Masa Pandemi Covid-19 ini dilakukan sesuai 

prosedur SOP Laboratorium Fakultas Farmasi 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 Fakultas 

Farmasi USD). Prosedur Pelaksanaan Protokol Kesehatan Pada Masa Pandemi Covid-19 

diatur dalam SOP tersendiri. 

 

DOKUMENTASI 

Dokumen-dokumen terkait seperti yang telah dipaparkan dalam SOP LABFAR-06 dan 

LABFAR-08 (SOP Laboratorium Fakultas Farmasi USD). Dokumen tambahan: 

Permohonan Pemesanan Hewan Coba dan Lembar Keterangan Penelitian Dengan Hewan 

Coba. 

 

PROSEDUR-PROSEDUR TERKAIT 

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

unit kerja. 

 

LAMPIRAN 

1. Lampiran yang telah tercantum pada SOP LABFAR-06 dan LABFAR-08 (SOP 

Laboratorium Fakultas Farmasi USD). 

2. Dokumen tambahan:  

 Permohonan Pemesanan Hewan Coba  

 Lembar Keterangan Penelitian Dengan Hewan Coba. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

PERMOHONAN PEMESANAN HEWAN COBA 

 

Data pemesan; 

Nama   : __________________________________________________ 

Instansi  : __________________________________________________ 

Alamat  : __________________________________________________ 

Nomor telepon : __________________________________________________ 

 

Data hewan coba; 

Jenis hewan  : __________________________________________________ 

Jumlah  : __________________________________________________ 

Jenis kelamin : __________________________________________________ 

Umur   : __________________________________________________ 

 

Demikian permohonan pemesanan (order) hewan coba saya buat, agar dapat diproses lebih 

lanjut. 

 

                                  

Yogyakarta, _______________________  

Pemesan 

 

 

_____________________________ 
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LEMBAR KETERANGAN PENELITIAN DENGAN HEWAN COBA 

 

 

Nama peneliti  : ______________________________________________________ 

NIM/NPP  : ______________________________________________________ 

 

Hewan coba yang digunakan: 

a. Jenis hewan coba  : __________________________________________ 

b. Galur    : __________________________________________ 

c. Jenis kelamin   : __________________________________________ 

d. Jumlah   : __________________________________________ 

e. Tempat asal hewan coba* : __________________________________________ 

 

Lama Perlakuan : ______________________________________________________ 

Lama Penelitian : ______________________________________________________ 

  

 

       Yogyakarta, _______________________  

Peneliti, 

 

 

_____________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keterangan: 

* apabila hewan coba berasal dari luar Laboratorium Hayati Imono maka peneliti wajib mencantumkan 

surat keterangan tempat asal pembelian hewan coba (bon pembelian hewan coba yang memuat 

keterangan asal tempat hewan coba) 
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PENGELOLAAN PENELITIAN DENGAN MIKROBIA DI 

LABORATORIUM PADA MASA PANDEMI COVID-19 

 

TUJUAN 

1. Tertibnya mekanisme pelaksanaan penelitian dalam ijin penggunaan laboratorium, 

pelaksanaan kerja dan bahan habis pakai laboratorium di Laboratorium Mikrobiologi 

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 di 

Laboratorium Mikrobiologi. 

3. Terkendalinya perijinan penelitian, pelaksanaan penelitian serta pengelolaan alat dan 

bahan di laboratorium pada masa pandemi Covid-19 di Laboratorium Mikrobiologi. 

4. Terpenuhinya protokol kesehatan pada masa pandemi 

 

DESKRIPSI 

Pelaksanaan penelitian di Laboratorium Mikrobiologi, 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 

5. Peneliti 

 

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. 

7. Mikrobia coba adalah mikroorganisme yang digunakan dalam penelitian yang digunakan 

di Laboratorium Mikrobiologi. 

 

REFERENSI 

1. SOP LABFAR-06 (SOP Laboratorium Fakultas Farmasi USD) 

2. SOP LABFAR-08 (SOP Laboratorium Fakultas Farmasi USD) 

3. Prosedur Pengelolaan Penelitian Pada Masa Pandemi Covid-19 

4. Good Laboratory Practice 

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

6. Surat Edaran Rektor USD Nomor: 200c/Rektor/VII/2020 

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

8. Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran Semester Gasal 2020/2021 di Perguruan Tinggi, 

Edisi II, 23 Juli 2020, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi 

 

PROSEDUR DAN TANGGUNG JAWAB 

1. Pengurusan permohonan ijin laboratorium dan pendaftaran penjadwalan dilakukan sesuai 

Prosedur Pengelolaan Penelitian pada Masa Pandemi Covid-19. 

2. Jumlah peneliti yang diperbolehkan masuk ke dalam Laboratorium Mikrobiologi 

ditentukan sesuai dengan kapasitas tiap ruang dengan pemenuhan ketentuan physical 

distancing (jarak 1,5 m).  

3. Pada awal jam kerja dan akhir jam kerja laboran melakukan disinfeksi permukaan meja 

dan bagian-bagian lain yang sering tersentuh tangan dengan larutan disinfektan. 

Pengelapan dilakukan dengan ketentuan pengelapan basah yaitu mencelupkan kain lap 

ke dalam larutan disinfektan/menyemprotkan ke lap kemudian melakukan pengelapan 

secara merata pada permukaan. 

4. Skrining berupa pemeriksaan suhu dan gejala pernafasan seperti batuk/pilek/sakit 

tenggorokan dilakukan di pintu gerbang Kampus III USD, Paingan. 

5. Peneliti melaporkan diri pada laboran saat awal masuk dan setelah selesai bekerja di 

laboratorium dengan menunjukkan KTM/KTP. 



 
 

6. Peneliti melakukan penyemprotan alkohol 70% pada tas yang dibawa masuk ke dalam 

laboratorium. Tas diletakkan pada tempat yang telah disediakan. 

7. Saat bekerja di laboratorium peneliti wajib menggunakan APD jas laboratorium lengan 

panjang, sarung tangan medis/karet (medical gloves) dan masker medis. Peneliti wajib 

membawa 2 jas laboratorium, satu untuk ruang steril dan satu untuk general bench.  Face 

shields digunakan sesuai kebutuhan. Face shields wajib dibersihkan dengan alkohol 70% 

sebelum dan sesudah bekerja di laboratorium.  

8. Peneliti wajib menjaga kemurnian bahan-bahan yang ada di laboratorium. 

9. Penyimpanan di dalam kulkas wajib menggunakan secondary containment (tempat 

sekunder) dan wajib diberi keterangan nama peneliti dan tanggal penyimpanan. 

10. Peneliti wajib mencantumkan form referensi penggunaan alat BSC/LAF/Autoclave 

sebelum pertama kali bekerja dengan alat-alat tersebut. 

11. Penamaan dan pengamatan mikroorganisme wajib dilakukan di dalam LAF atau BSC. 

12. Peneliti wajib melakukan sterilisasi terhadap alat-alat kecil dan alat-alat gelas yang akan 

digunakan. Pemilihan metode sterilisasi yang digunakan disesuaikan dengan sifat bahan 

yang akan disterilkan. 

13. Alat-alat yang akan disterilkan dengan autoklaf wajib diberi penanda kertas steril. 

Setelah dilakukan autoklaf, alat-alat wajib dimasukkan ke oven sampai dalam keadaan 

kering sebelum digunakan untuk penelitian. 

14. Satu inkubator tidak bisa digunakan untuk menginkubasi dua jenis mikroorganisme 

yang berbeda. Inkubator wajib dibersihkan secara rutin dengan larutan desinfektan 

sebelum dan sesudah digunakan. 

15. Peneliti wajib menuliskan catatan penggunan peralatan pada logbook yang tersedia pada 

masing-masing alat laboratorium. (meliputi: tanggal pemakaian, nama pengguna, 

NIM/NPP, dan lama pemakaian). 

16. Ketentuan bekerja di ruang steril:  

a. Saat memasuki ruang steril, peneliti wajib mengganti jas laboratorium dengan jas 

laboratorium ruang steril dan sepatu dengan sepatu ruang steril.  

b. Selanjutnya wajib mencuci tangan dengan sabun dan menggunakan sarung tangan 

medis/karet (medical gloves) yang baru.  

c. Peneliti wajib melakukan desinfeksi ruangan steril sebelum dan sesudah digunakan 

meliputi disinfeksi permukaan, disinfeksi lantai ruang steril, sterilisasi alat BSC 

dengan cara disemprot dengan alkohol 70 % dan sterilisasi dengan UV selama 

minimal 30 menit.  



 
 

d. Saat keluar dari ruang steril, peneliti wajib melepaskan jas lab dan sepatu dari ruang 

steril. 

17. Saat bekerja di laboratorium, semua pihak wajib mentaati aturan physical distancing 

(jarak 1,5 m). 

18. Peneliti wajib melakukan cuci tangan dengan sabun dan air mengalir (menerapkan 

aturan/protokol pencegahan Covid-19) sesering mungkin, terutama sebelum dan 

sesudah melakukan penelitian.  

19. Peneliti wajib menjaga kerapian dan kebersihan laboratorium serta membersihkan meja 

kerja dengan larutan desinfektan sebelum dan sesudah bekerja di laboratorium. 

20. Peneliti wajib mengelola limbah penelitian dengan baik. 

a. Limbah kimia: memasukkan limbah bahan kimia berdasarkan sifatnya: limbah 

organik, limbah anorganik) untuk limbah cair dimasukkan pada botol limbah yang 

tersedia dengan pelabelan yang benar.  

b. APD sekali pakai seperti masker medis dan sarung tangan medis/karet (medical 

gloves) dimasukkan dalam tempat sampah medis yang telah tersedia.  

c. Limbah infeksius yang mengandung mikroorganisme: limbah sesegera mungkin 

harus diautoklaf. Setelah diautoklaf dan sudah dalam keadaan dingin, limbah cair 

ditambah dengan cairan desinfektan kemudian dibuang. Sementara glassware yang 

kontak dengan mikroorganisme wajib di-autoklaf dan dicuci dengan deterjen di 

ruang cuci. 

d. Limbah antibiotik: dikumpulkan dalam wadah untuk dibuang melalui pihak ketiga. 

e. Limbah benda tajam: dikumpulkan ke dalam sharp container. Jika sharp container 

sudah penuh, bersihkan dan usap/lap tutup container dengan bleach 10% lalu 

dimusnahkan dengan incinerator di Laboratorium Hayati Imono. 

21. Apabila kegiatan penelitian membutuhkan waktu kerja di luar jam kerja, peneliti 

diwajibkan mencari pendamping salah satu dari warga Fakultas Farmasi USD dan 

didaftarkan pada lembar permintaan lembur. 

22. Laboran melakukan pengawasan terhadap peneliti yang bekerja di laboratorium 

meliputi terpenuhinya prosedur-prosedur yang ada dan memastikan peneliti 

menggunakan peralatan laboratorium dengan benar sesuai dengan Instruksi Kerja Alat. 

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

laboratorium. 

24. Setiap peneliti wajib mengikuti peraturan Laboratorium Farmasi yang berlaku dan 

melaksanakan setiap prosedur untuk menjaga kesehatan, keamanan, dan keselamatan 

kerja. Pelanggaran terhadap prosedur akan dicatat oleh laboran dan dilaporkan kepada 



 
 

kepala laboratorium. Pencatatan pelanggaran dilakukan pada lembar Laporan 

Pelanggaran (terlampir). 

25. Apabila terjadi gangguan kesehatan saat bekerja di laboratorium akan ditangani sesuai 

dengan Prosedur Pelaksanaan Protokol Kesehatan Pada Masa Pandemi Covid-19. 

26. Prosedur lain terkait penelitian mahasiswa dan dosen yang tidak tercantum dalam 

Prosedur Pengelolaan Penelitian Pada Masa Pandemi Covid-19 ini dilakukan sesuai 

prosedur SOP Laboratorium Fakultas Farmasi 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 Fakultas 

Farmasi USD). Prosedur Pelaksanaan Protokol Kesehatan Pada Masa Pandemi diatur dalam 

prosedur tersendiri. 

 

DOKUMENTASI 

Dokumen-dokumen terkait seperti yang telah dipaparkan dalam SOP LABFAR-06 dan 

LABFAR-08 (SOP Laboratorium Fakultas Farmasi USD) 

 

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 Fakultas Farmasi USD). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

PENGELOLAAN PENELITIAN DENGAN SAMPEL 

BIOLOGIS  

DI LABORATORIUM FARMASI PADA MASA PANDEMI COVID-19 

 

TUJUAN 

1. Tertibnya mekanisme pelaksanaan kerja, pemakaian bahan habis pakai dan pengelolaan 

limbah laboratorium dengan penelitian yang melibatkan sampel biologis 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 dengan sampel biologis 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 

5. Peneliti 

 

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. 

7. Sampel biologis adalah material biologis seperti darah, urine, jaringan, sel atau saliva 

yang diambil dari makhluk hidup 

 

REFERENSI 

1. SOP LABFAR-06 (SOP Laboratorium Fakultas Farmasi USD) 

2. SOP LABFAR-08 (SOP Laboratorium Fakultas Farmasi USD) 

3. Prosedur Pengelolaan Penelitian Pada Masa Pandemi Covid-19 

4. Good Laboratory Practice 

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

6. Surat Edaran Rektor USD Nomor: 200c/Rektor/VII/2020 

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

8. Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran Semester Gasal 2020/2021 di Perguruan Tinggi, 

Edisi II, 23 Juli 2020, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi 

 

PROSEDUR DAN TANGGUNG JAWAB 

1. Pengurusan permohonan ijin laboratorium dan pendaftaran penjadwalan dilakukan sesuai 

Prosedur Pengelolaan Penelitian pada Masa Pandemi Covid-19. 

2. Jumlah peneliti yang diperbolehkan masuk ke dalam laboratorium ditentukan sesuai 

dengan kapasitas tiap ruang dengan pemenuhan ketentuan physical distancing (jarak 1,5 

m).  

3. Pada awal jam kerja dan akhir jam kerja laboran dan atau peneliti melakukan disinfeksi 

permukaan meja dan bagian-bagian lain yang sering disentuh tangan dengan larutan 

desinfektan.  

4. Skrining berupa pemeriksaan suhu dan gejala pernafasan seperti batuk/pilek/sakit 

tenggorokan dilakukan di pintu gerbang Kampus III USD, Paingan. 

5. Peneliti melaporkan diri pada laboran saat awal masuk dan setelah selesai bekerja di 

laboratorium dengan menunjukkan KTM/KTP. 

6. Peneliti melakukan penyemprotan alkohol 70% pada tas yang dibawa masuk ke dalam 

laboratorium. Tas diletakkan pada tempat yang telah disediakan. 



 
 

7. Saat bekerja di laboratorium peneliti wajib menggunakan APD jas laboratorium lengan 

panjang, medical gloves dan masker medis. Peneliti wajib membawa 2 jas laboratorium, 

satu untuk ruang steril dan satu untuk general bench.  Face shields digunakan sesuai 

kebutuhan. Face shields wajib dibersihkan dengan alkohol 70% sebelum dan sesudah 

bekerja di laboratorium.  

8. Pengerjaan prosedur penelitian wajib dilakukan pada ruang-ruang yang telah ditentukan. 

9. Peneliti wajib menjaga kemurnian bahan-bahan yang ada di laboratorium. 

10. Penyimpanan sampel dalam freezer -80°C wajib menggunakan kotak sampel, 

keterangan mengenai isi sampel dan identitas peneliti wajib dituliskan pada logbook. 

11. Penyimpanan di dalam kulkas/lemari es wajib menggunakan secondary containment 

(tempat sekunder) dan wajib diberi keterangan nama peneliti dan tanggal penyimpanan. 

12. Peneliti wajib mencantumkan form referensi penggunaan alat BSC/Autoclave/PCR 

machine/Multimode Reader/Inverted Microscope sebelum pertama kali bekerja dengan 

alat-alat tersebut. 

13. Peneliti wajib menuliskan catatan penggunan peralatan pada logbook yang tersedia pada 

masing masing alat laboratorium (meliputi: tanggal pemakaian, nama pengguna, 

NIM/NPP, dan lama pemakaian). 

14. Inkubator dan sentrifus wajib dibersihkan secara rutin dengan larutan disinfektan yang 

sesuai sebelum dan sesudah digunakan. 

15. Peneliti wajib melakukan sterilisasi terhadap alat-alat kecil dan alat-alat gelas yang akan 

digunakan. Pemilihan metode sterilisasi yang digunakan disesuaikan dengan sifat bahan 

yang akan disterilkan. 

16. Alat-alat yang akan disterilkan dengan autoklaf wajib diberi penanda kertas steril. 

Setelah dilakukan autoklaf, alat wajib dimasukkan ke oven sampai dalam keadaan 

kering sebelum digunakan untuk penelitian. 

17. Ketentuan bekerja di ruang steril:  

a. Saat memasuki ruang steril, peneliti wajib mengganti jas laboratorium dengan jas 

laboratorium ruang steril dan sepatu dengan sepatu ruang steril.  

b. Selanjutnya wajib mencuci tangan dengan sabun dan menggunakan sarung tangan 

medis/karet (medical gloves) yang baru.  

c. Peneliti wajib melakukan desinfeksi ruangan steril sebelum dan sesudah digunakan 

meliputi disinfeksi permukaan, disinfeksi lantai ruang steril, sterilisasi alat BSC 

dengan cara disemprot dengan alkohol 70 % dan sterilisasi dengan UV selama 

minimal 30 menit. 



 
 

d. Saat keluar dari ruang steril, peneliti wajib melepaskan jas lab dan sepatu dari ruang 

steril. 

18. Saat bekerja di laboratorium, semua pihak wajib mentaati aturan physical distancing 

(jarak 1,5 m) 

19. Peneliti wajib melakukan cuci tangan dengan sabun dan air mengalir (menerapkan 

aturan pencegahan Covid-19) sesering mungkin, terutama sebelum dan sesudah 

melakukan penelitian.  

20. Peneliti wajib menjaga kerapian dan kebersihan laboratorium serta membersihkan meja 

kerja dengan larutan desinfektan sebelum maupun sesudah bekerja di laboratorium. 

21. Peneliti wajib mengelola limbah penelitian dengan baik. 

a. Limbah kimia: memasukkan limbah bahan kimia berdasarkan sifatnya: limbah 

organik, limbah anorganik) untuk limbah cair dimasukkan pada botol limbah yang 

tersedia dengan pelabelan yang benar.  

b. APD sekali pakai seperti masker medis dan sarung tangan medis/karet (medical 

gloves) dimasukkan dalam tempat sampah medis yang telah tersedia.  

c. Limbah sampel biologis atau bahan yang kontak dengan limbah biologis ditangani 

seperti alur pembuangan limbah yang tercantum di laboratorium. 

22. Apabila kegiatan penelitian membutuhkan waktu kerja di luar jam kerja, peneliti 

diwajibkan mencari pendamping salah satu dari warga fakultas dan didaftarkan pada 

lembar permintaan lembur.  

23. Laboran melakukan pengawasan terhadap peneliti yang bekerja di laboratorium 

meliputi terpenuhinya prosedur-prosedur yang ada dan memastikan peneliti 

menggunakan peralatan laboratorium dengan benar sesuai dengan Instruksi Kerja Alat. 

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

laboratorium. 

25. Setiap peneliti wajib mengikuti peraturan Laboratorium Farmasi yang berlaku dan 

melaksanakan setiap prosedur untuk menjaga kesehatan, keamanan, dan keselamatan 

kerja. Pelanggaran terhadap prosedur akan dicatat oleh laboran dan dilaporkan kepada 

kepala laboratorium. Pencatatan pelanggaran dilakukan pada lembar Laporan 

Pelanggaran (terlampir). 

26. Apabila terjadi gangguan kesehatan saat bekerja di laboratorium akan ditangani sesuai 

dengan Prosedur Pelaksanaan Protokol Kesehatan Pada Masa Pandemi Covid-19. 

27. Prosedur lain terkait penelitian mahasiswa dan dosen yang tidak tercantum dalam 

Prosedur Pengelolaan Penelitian Pada Masa Pandemi Covid-19 ini dilakukan sesuai 

prosedur SOP Laboratorium Fakultas Farmasi 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 Fakultas 

Farmasi USD). Prosedur Pelaksanaan Protokol Kesehatan Pada Masa Pandemi diatur dalam 

SOP tersendiri. 

 

DOKUMENTASI 

Dokumen-dokumen terkait seperti yang telah dipaparkan dalam SOP LABFAR-06 dan 

LABFAR-08 (SOP Laboratorium Fakultas Farmasi USD) 

 

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 Fakultas Farmasi USD). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

PROSEDUR PELAKSANAAN PROTOKOL KESEHATAN  

DI LABORATORIUM FARMASI PADA MASA PANDEMI COVID-19 

 

TUJUAN 

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. Kepala laboratorium 

2. Dosen 

3. Laboran 

4. Mahasiswa 

 

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 

A. Protokol Penanganan Personil Dalam Kondisi Tidak Sehat 

Jika Anda Merasa Tidak Sehat 

Jika Anda merasa tidak sehat dengan kriteria: 

 Meriang  

 Leher merasa tidak nyaman 

 Sakit tenggorokan 

 Pilek 

 Batuk 

 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. 

 

B. Protokol Penanganan Pasien Pingsan Di Laboratorium 

a) 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. Tempatkan pasien di posisi nyaman, kendorkan baju bagian atas atau ikat pinggang, 

serta tinggikan posisi kaki. 

3. Segera panggil ambulan RS Panti Rapih di nomor 0274-552118 

 

a) 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 alkohol 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. 

 

b) Tugas laboran setelah pasien dipindahkan dari laboratorium: 

1. Membersihkan area/lokasi dan area kontak lainnya dengan deterjen selanjutnya 

melakukan disinfeksi dengan larutan disinfektan (karbol 10% atau alkohol 70%). 

2. Melakukan protokol pembersihan diri secara tepat. 

 

C. Protokol Penanganan Kejadian Muntah Spontan Di Laboratorium 

a) Bila terjadi muntahan spontan: 

1. Segera lokalisir lokasi terjadinya muntah spontan. 

2. Saat melakukan pembersihan muntahan, pastikan menggunakan APD lengkap. 

3. Pasien yang muntah segera dipindahkan di ruang isolasi untuk dapat beristirahat. 

4. Bila kondisi berlanjut, maka segera dibawa ke Poliklink USD Paingan Ext.52348 

 

b) 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 alkohol 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. 

 

c) Tugas laboran setelah pembersihan muntahan: 

1. Membersihkan area/lokasi dan area kontak lainnya dengan deterjen selanjutnya 

melakukan disinfeksi dengan larutan disinfektan (karbol 10% atau alkohol 70%). 

2. Melakukan protokol pembersihan diri secara tepat. 

 

D. Protokol Penanganan Pasien Batuk Di Laboratorium 

a) 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 

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

 

b) Tugas laboran setelah pasien dipindahkan dari laboratorium: 

1. Membersihkan area/lokasi dan area kontak lainnya dengan deterjen selanjutnya 

melakukan disinfeksi dengan larutan disinfektan (karbol 10% atau alkohol 70%). 

2. Melakukan protokol pembersihan diri secara tepat. 

 

E. Protokol Penanganan Pasien Sesak Nafas Di Laboratorium 

a) 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  

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

 

b) Tugas laboran setelah pasien dipindahkan dari laboratorium: 

1. Membersihkan area/lokasi dan area kontak lainnya dengan deterjen selanjutnya 

melakukan disinfeksi dengan larutan disinfektan (karbol 10% atau alkohol 70%). 

2. Melakukan protokol pembersihan diri secara tepat. 

 

DOKUMENTASI 

Dokumen-dokumen terkait seperti yang telah dipaparkan dalam SOP LABFAR-06 dan 

LABFAR-08 (SOP Laboratorium Fakultas Farmasi USD).  

 



 
 

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 Fakultas Farmasi USD). 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  : 

No. 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 

 

 

 

________________________ 

 Hormat saya, 

Laboran 

 

 

 

_______________________ 
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PROSEDUR PENGURUSAN SURAT 

DI LABORATORIUM FARMASI PADA MASA PANDEMI COVID-19 

 

TUJUAN 

1. Tertibnya mekanisme pelaksanaan pengurusan surat pengantar ke institusi lain untuk 

menunjang penelitian dosen/mahasiswa dari Fakultas Farmasi, Universitas Sanata 

Dharma pada masa pandemi Covid-19. 

2. Tertibnya mekanisme pelaksanaan pengurusan bebas tanggungan laboratorium dan beres 

administrasi di Fakultas Farmasi pada masa pandemi Covid-19. 

 

DESKRIPSI 

1. Pelaksanaan pengurusan surat pengantar ke institusi lain dari Fakultas Farmasi, 

Universitas Sanata Dharma yang diketahui oleh kepala laboratorium dan wakil dekan 

sampai pada akhir penelitian. 

2. Pelaksanaan pengurusan bebas tanggungan laboratorium dan beres administrasi di 

Fakultas Farmasi, Universitas Sanata Dharma yang diketahui oleh kepala laboratorium 

sampai pada akhir penelitian. 

 

RUANG LINGKUP 

1. Wakil Dekan 

2. Kepala Program Studi 

3. Kepala Laboratorium 

4. Sekretariat Prodi S1 

5. Biro Administrasi Akademik  

6. Dosen 

7. Admin Lab. 

8. 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. Admin lab. adalah laboran yang tugasnya memeriksa kelengkapan surat permohonan 

yang masuk ke e-mail: labfarmasi@usd.ac.id 

5. Bahan habis pakai (BHP) adalah material yang diperlukan dalam penelitian yang 

bersangkutan, meliputi: alat, bahan kimia dan material biologis (misalnya: hewan coba). 

6. Bebas tanggungan alat dan bahan adalah keadaan dimana mahasiswa (peneliti) telah 

menyelesaikan syarat-syarat administratif dan dinyatakan telah bebas tanggungan atas 

alat dan bahan penelitian yang telah digunakan selama kegiatan penelitian dilakukan. 

7. Beres administrasi adalah keadaan dimana mahasiswa telah menyelesaikan semua 

kewajiban administrasi di beberapa unit, salah satunya di Laboratorium Fakultas Farmasi 

USD. 

 

REFERENSI 

SOP LABFAR-06 dan LABFAR-08 (SOP Laboratorium Fakultas Farmasi USD) 

 

PROSEDUR DAN TANGGUNG JAWAB 

A. Permohonan Surat Pengantar ke Institusi Lain 

1. Peneliti (dosen/mahasiswa) mengisi lengkap blanko Permohonan Surat Pengantar ke 

Institusi Lain (LAB06-35). Blanko tersebut dapat diunduh di 

https://www.usd.ac.id/fakultas/farmasi/layanan.php 

2. Selanjutnya peneliti mengirimkan blanko (dokumen) tersebut ke email: 

labfarmasi@usd.ac.id dengan wajib diberi judul pesan (subject) dan nama file (attach 

dalam bentuk .pdf) Surat Pengantar ke Institusi Lain a.n Nama: ….. (NIM/NPP: 

….) 

3. Admin lab. memeriksa kelengkapan isi dokumen yang diterima dan membuat surat 

pengantar ke institusi lain tersebut (berkop Fakultas Farmasi USD). 

4. Admin lab. selanjutnya mengirimkan surat pengantar tersebut kepada kepala 

laboratorium. 

5. Kepala laboratorium menandatangi surat pengantar tersebut dan mengirimkan kembali 

kepada admin lab. 

6. Admin lab. selanjutnya mengirimkan kepada wakil dekan untuk ditandatangani dan 

kepala tata usaha Fakultas Farmasi USD untuk disahkan (cap Fakultas Farmasi USD). 

7. Kepala tata usaha Fakultas Farmasi USD mengesahkan dan selanjutnya mengirimkan 

surat pengantar tersebut kembali ke admin lab. 

8. Admin lab. selanjutnya mengirimkan surat pengantar tersebut kepada peneliti via email. 
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B. Bebas Tanggungan Laboratorium 

1. Mahasiswa mengisi blanko Keterangan Bebas Tanggungan Alat/Bahan (LAB06-37) 

dengan lengkap, Surat Keterangan Bebas Tanggungan Laboratorium (LAB06-38) dan 

Surat Keterangan Bebas Tanggungan (LAB06-39). Blanko-blanko tersebut dapat 

diunduh di https://www.usd.ac.id/fakultas/farmasi/layanan.php?id=64 

2. Selanjutnya mahasiswa mengirimkan blanko tersebut ke email: labfarmasi@usd.ac.id 

dengan wajib diberi judul pesan (subject) dan nama file (attach dalam bentuk .pdf) 

Bebas Tanggungan Laboratorium a.n Nama: …. (NIM: ….) dan menjelaskan untuk 

yudisium atau mengundurkan diri. Jika untuk yudisium penelitian skripsi di laboratorium 

mana saja dan atau survei dimana. Dan jika mahasiswa melakukan penelitian skripsi di 

Laboratorium Fakultas Farmasi USD diwajibkan melampirkan Nota Tagihan Pemakaian 

Alat/Bahan dan Bukti Pembayaran Pemakaian Alat/Bahan. 

3. Admin lab. melakukan verifikasi dokumen yang diterima dengan tanggungan mahasiswa 

yang bersangkutan ke tiap laboratorium lewat WAG Laboran Farmasi USD.  

4. Jika sudah ada laporan bebas tanggungan dari tiap laboratorium, admin lab. memproses 

tanda tangan dari tiap laboran. 

5. Selanjutnya admin lab. mengirimkan dokumen yang sudah ditandatangani oleh semua 

laboran kepada kepala laboratorium. 

6. Kepala laboratorium memberikan persetujuan di Surat Keterangan Bebas Tanggungan 

(LAB06-39). 

7. Admin lab. mengirimkan dokumen sudah ditanda tangani semua laboran dan kepala 

laboratorium kepada mahasiswa via email. 

8. Admin lab. selanjutnya membuat daftar mahasiswa yang telah bebas tanggungan 

laboratorium. 

 

C. Beres Administrasi 

1. Mahasiswa mengisi lengkap blanko Surat Keterangan Beres Administrasi yang dapat 

diperoleh di Sekretariat Biro Administrasi Akademik (BAA) USD. 

2. Selanjutnya mahasiswa mengirimkan blanko tersebut ke email: labfarmasi@usd.ac.id 

dengan wajib diberi judul pesan (subject) dan nama file (attach dalam bentuk .pdf) 

Beres Administrasi a.n Nama: …. (NIM: ….) dengan melampirkan Surat Keterangan 

Bebas Tanggungan (LAB06-39) yang sudah ditandatangani oleh Ketua Program Studi S1 

Fakultas Farmasi USD. 

3. Admin lab. memeriksa kelengkapan isi dokumen yang diterima. 

4. Selanjutnya admin lab. mengirimkan dokumen tersebut kepada kepala laboratorium. 

https://www.usd.ac.id/fakultas/farmasi/layanan.php?id=64
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5. Kepala laboratorium memberikan persetujuan dengan menandatangani Surat Keterangan 

Beres Administrasi.  

6. Admin lab. mengirimkan dokumen tersebut kepada mahasiswa via email. 

7. Admin lab. selanjutnya membuat daftar mahasiswa yang telah beres administrasi. 

 

DOKUMENTASI 

Dokumen-dokumen terkait seperti yang telah dipaparkan dalam SOP LABFAR-06 dan 

LABFAR-08 (SOP Laboratorium Fakultas Farmasi USD) 

 

PROSEDUR-PROSEDUR TERKAIT 

Menjelaskan prosedur-prosedur lain yang terkait dengan SOP Laboratorium Fakultas 

Farmasi USD baik di dalam maupun di luar unit kerja. 

 

LAMPIRAN 

Lampiran yang telah tercantum pada SOP LABFAR-06 dan LABFAR-08 (SOP 

Laboratorium Fakultas Farmasi USD) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

PROSEDUR PELAKSANAAN TUGAS LABORAN  

DI LABORATORIUM FARMASI PADA MASA PANDEMI COVID-19 

 

TUJUAN 

Terkoordinasinya unit laboratorium dan personil yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan 

di laboratorium. 

 

DESKRIPSI 

Pelaksanaan tugas laboran (staf laboratorium) pada masa pandemi Covid-19. 

 

RUANG LINGKUP 

1. Kepala laboratorium 

2. Laboran 

 

DAFTAR ISTILAH 

1. Tim verifikasi beranggotakan laboran yang bertugas memeriksa kelengkapan surat 

perijinan penggunaan laboratorium yang masuk ke e-mail: labfarmasi@usd.ac.id 

2. Admin lab. adalah laboran yang tugasnya memeriksa kelengkapan surat permohonan 

yang masuk ke e-mail: labfarmasi@usd.ac.id 

 

REFERENSI 

1. SOP Laboratorium Fakultas Fakultas Universitas Sanata Dharma 

2. Prosedur Pengelolaan Penelitian Pada Masa Pandemi Covid-19 

3. Prosedur Pelaksanaan Protokol Kesehatan Pada Masa Pandemi Covid-19 

4. Prosedur Pengurusan Surat Pada Masa Pandemi Covid-19 

 

PROSEDUR DAN TANGGUNG JAWAB 

Prosedur dan tanggung jawab laboran dilakukan sesuai protokol yang ada pada SOP 

Laboratorium Fakultas Farmasi USD dengan beberapa ketentuan sebagai berikut: 

 

A. Pengurusan Surat Ijin Penelitian 

1. Tim verifikasi menerima dokumen via email. 

2. Tim verifikasi memeriksa kelengkapan isi dokumen yang diterima meliputi: 

 Formulir ijin penggunaan laboratorium 

 Surat pernyataan 

mailto:labfarmasi@usd.ac.id
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 Lembar skrining Covid-19 

3. Tim verifikasi memberikan catatan khusus terkait gejala dan riwayat penyakit peneliti. 

4. Tim verifikasi mengirimkan formulir ijin penggunaan laboratorium yang lolos 

verifikasi pada kepala laboratorium. 

5. Tim verifikasi mengirimkan lembar formulir ijin penggunaan laboratorium yang sudah 

ditandatangani kepala laboratorium kepada peneliti. 

6. Tim verifikasi membuat daftar peneliti yang diijinkan untuk bekerja di laboratorium 

dan mengirimkannya ke semua laboratorium di lingkungan Farmasi USD via WAG 

Laboran Farmasi USD. 

 

B. Pembagian APD (face shield dan masker) 

1. Laboran (yang bertugas) meminta 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 shield dan masker pada peneliti. 

4. Laboran meminta peneliti menandatangani lembar daftar penerimaan yang tersedia. 

 

C. Penjadwalan Penelitian 

1. Laboran meminta 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 tabel jadwal penggunaan laboratorium. 

4. Laboran akan memverifikasi penjadwalan dari peneliti dengan kapasitas yang ada di 

laboratorium. 

 

D. Proses Disinfeksi Laboratorium (awal jam kerja dan akhir jam kerja) 

Laboran pada awal dan akhir jam kerja melakukan disinfeksi permukaan meja, kursi, alat 

laboratorium dan bagian-bagian lain yang sering tersentuh tangan dengan karbol 10% dan 

atau alkohol 70%. Pengelapan/disinfeksi dilakukan dengan ketentuan pengelapan basah 

yaitu mencelupkan kain lap ke dalam larutan disinfektan atau menyemprotkan larutan 

disinfektan tersebut ke lap kemudian mengelap secara merata pada permukaan meja, 

kursi, alat laboratorium, dan bagian-bagian lain yang sering tersentuh tangan. 

 

 



 
 

E. Pelaksanaan Penelitian di Laboratorium 

1. Laboran memeriksa kelengkapan dan kebersihan APD (jas laboratorium, masker 

kain/medis, sarung tangan medis/medical gloves, dan face shield) peneliti yang akan 

masuk ke dalam laboratorium.  

2. Laboran memeriksa kesesuaian indentitas peneliti (KTM/KTP) dengan mencocokan 

nama yang ada di daftar penjadwalan. 

3. Laboran melakukan pengawasan terhadap peneliti yang bekerja di laboratorium 

meliputi terpenuhinya prosedur-prosedur yang ada di dalam Prosedur Penelitian Pada 

Masa Pandemi Covid-19. 

4. Laboran memeriksa kewajiban peneliti yang telah selesai bekerja dan akan 

meninggalkan laboratorium (menjaga kerapian dan kebersihan alat) dan tempat kerja 

yang ditinggalkan, pembuangan limbah telah sesuai dilakukan, pembuangan APD 

sekali pakai pada tempat yang telah disediakan. 

5. Laboran mengemas limbah medis yang sudah menumpuk/penuh di tempat sampah dan 

membawanya ke Laboratorium Imono Hayati untuk dibakar dalam insinerator. 

 

F. Pengurusan Surat Keterangan Melakukan Penelitian di Luar Jam Kerja (kerja 

mandiri/lembur) 

1. Tim verifikasi menerima dokumen dari peneliti (mahasiswa) via email. 

2. Tim verifikasi memeriksa kelengkapan isi dokumen yang diterima dan 

mengirimkannya kepada kepala laboratorium. 

3. Tim verifikasi menerima dokumen yang sudah ditandatangani oleh kepala 

laboratorium dan mengirimkan dokumen tersebut kepada peneliti via email. 

 

G. Pengurusan Bebas Tanggungan Alat/Bahan Laboratorium dan Beres Administrasi  

1. Admin lab. menerima dokumen dari mahasiswa via email. 

2. Admin lab. memeriksa kelengkapan isi dokumen yang diterima dan menverifikasi 

dengan tanggungan mahasiswa tersebut di tiap laboratorium lewat WAG Laboran 

Farmasi USD. 

3. Admin lab.  memproses tanda tangan dari tiap laboran. 

4. Admin lab.  mengirim dokumen yang sudah ditandatangani oleh semua laboran kepada 

kepala laboratorium. 

5. Admin lab.  menerima lembar surat bebas tanggungan alat/bahan laboratorium dan 

atau beres administrasi yang sudah ditandatangani oleh kepala laboratorium  

6. Selanjutnya admin lab. mengirimkan dokumen tersebut kepada mahasiswa via email. 



 
 

7. Admin lab. membuat daftar peneliti yang telah bebas tanggungan alat/bahan 

laboratorium dan atau beres administrasi laboratorium. 

 

H. Pengurusan Surat Pengantar ke Instansi Lain 

1. Admin lab. menerima dokumen dari peneliti (mahasiswa/dosen) via email. 

2. Admin lab. melakukan verifikasi dokumen yang diterima meliputi kelengkapan 

pengisian dalam blanko pengajuan surat pengantar. 

3. Admin lab. mengirimkan dokumen yang lolos verifikasi (surat berkop) kepada kepala 

laboratorium, wakil dekan dan kepala tata usaha. 

4. Admin lab. menerima dokumen yang sudah ditandatangani oleh kepala laboratorium, 

wakil dekan dan sudah disahkan kepala tata usaha. 

5. Selanjutnya admin lab. mengirimkan dokumen tersebut kepada peneliti via email. 

6. Admin lab. membuat daftar peneliti yang mengajukan surat pengantar. 

 

I. Pengurusan Kejadian Terkait Kesehatan Pada Saat Bekerja Di Laboratorium 

Laboran melaksanakan prosedur seperti yang tertulis pada Prosedur Pelaksanaan Protokol 

Kesehatan Pada Masa Pandemi Covid-19. 

  

DOKUMENTASI 

Dokumen-dokumen terkait seperti yang telah dipaparkan dalam SOP Laboratorium Fakultas 

Farmasi USD dan Prosedur Pengelolaan Laboratorium Pada Masa Pandemi Covid-19. 

 

PROSEDUR-PROSEDUR TERKAIT 

Menjelaskan prosedur-prosedur lain yang terkait dengan SOP Laboratorium Fakultas 

Farmasi USD dan Prosedur Pengelolaan Laboratorium Pada Masa Pandemi Covid-19 baik 

di dalam maupun di luar unit kerja. 

 

LAMPIRAN 

Lampiran yang telah tercantum pada SOP Laboratorium Fakultas Farmasi USD dan 

Prosedur Pengelolaan Laboratorium Pada Masa Pandemi Covid-19. 

 

 

 

 



 
 

PROSEDUR PENERIMAAN TAMU, ALAT DAN BAHAN DARI 

LUAR FAKULTAS FARMASI USD 

DI LABORATORIUM FARMASI PADA MASA PANDEMI COVID-19 

 

TUJUAN 

1. Tertib dan terkendalinya mekanisme penerimaan tamu dari luar dari Fakultas Farmasi, 

Universitas Sanata Dharma pada masa pandemi Covid-19. 

2. Terkoordinasinya unit kerja dan personil yang terlibat dalam penerimaan tamu dari luar 

pada masa pandemi Covid-19. 

 

DESKRIPSI 

Pelaksanaan mekanisme penerimaan tamu dari luar Fakultas Farmasi, Universitas Sanata 

Dharma yang diketahui oleh Kepala Laboratorium. 

 

RUANG LINGKUP 

1. Kepala Laboratorium 

2. Laboran 

3. Tamu 

 

DAFTAR ISTILAH 

Tamu adalah rekanan dari dalam dan luar D.I. Yogyakarta yang datang ke Fakultas Farmasi 

Universitas Sanata Dharma untuk mengirim alat, BHP, dan atau perbaikan/perawatan 

(maintenance instrument). 

 

REFERENSI 

SOP Laboratorium Fakultas Farmasi Universitas Sanata Dharma  

 

PROSEDUR DAN TANGGUNG JAWAB 

1. Tamu berkoordinasi dengan kepala laboratorium mengenai waktu, prosedur dan 

kepentingan datang ke Laboratorium Fakultas Farmasi Universitas Sanata Dharma via 

email: kalabfar@usd.ac.id 

2. Tamu mengisi blangko Skrining Covid-19 dan dikirimkan via email ke 

labfarmasi@usd.ac.id 

mailto:kalabfar@usd.ac.id
mailto:labfarmasi@usd.ac.id


 
 

3. Tim verifikasi akan memeriksa kelengkapan isi dokumen tersebut. Jika lolos verifikasi 

selanjutnya kepala laboratorium berkoordinasi dengan tamu via WA atau email. 

4. Kepala laboratorium berkoordinasi dengan laboran yang bertugas mengenai hari dan 

waktu kedatangan tamu.   

5. Tamu yang datang wajib mematuhi protokol kesehatan: 

a. Semua tamu yang datang wajib mematuhi protokol kesehatan (selalu jaga jarak, 

memakai masker dan atau face shield). 

b. Laboran yang bertugas wajib jaga jarak dan memakai APD lengkap (masker, sarung 

tangan medis/karet (medical gloves) dan face shield). 

c. Sebelum tamu diterima di dalam laboratorium, barang bawaan tamu wajib disemprot 

dahulu dengan alkohol 70%. 

d. Tamu diminta memasukkan dokumen ke kotak UV selama 20 menit, sebelum 

dokumen diserahkan.  

e. Laboran wajib menggunakan alat tulis sendiri dan memakai sarung tangan medis/karet 

(medical gloves) sebelum mendatangani dokumen. 

6. Alat dan bahan yang datang wajib diperlakukan sebagai berikut; 

a. Barang-barang yang dapat disemprot dengan desinfektan, sebelum serah terima wajib 

disemprot dengan alkohol 70%. 

b. Alat/BHP selanjutnya dicek sepesifikasi dan jumlahnya. Selanjutnya disimpan diruang 

isolasi sementara yang telah disediakan, selama 1 minggu. 

c. Selanjutnya alat/BHP dapat didistribusikan ke laboratorium yang membutuhkan. 

 

DOKUMENTASI 

Dokumen-dokumen terkait seperti yang telah dipaparkan dalam SOP LABFAR-06 dan 

LABFAR-08 (SOP Laboratorium Fakultas Farmasi USD) 

 

PROSEDUR-PROSEDUR TERKAIT 

Menjelaskan prosedur-prosedur lain yang terkait dengan SOP Laboratorium Fakultas 

Farmasi USD baik di dalam maupun di luar unit kerja. 

 

LAMPIRAN 

Lampiran yang telah tercantum pada SOP Laboratorium Fakultas Farmasi USD. 
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