
PANDUAN PELAKSANAAN KERJA PENELITIAN LABORATORIUM UNTUK

PENYELESAIAN TUGAS AKHIR MAHASISWA PRODI FARMASI UNISSULA

A. Penyiapan dan Pengajuan Dokumen Terkait Izin Penelitian

1. Mahasiswa membuat Surat permohonan yang ditandatangani oleh dosen pembimbing
(download di web Farmasi).

2. Mahasiswa melakukan Skrining Mandiri Covid-19 dari instansi kesehatan
(Puskesmas/RS/Klinik/Dokter praktek/Laboratorium)

3. Mahasiswa membawa surat keterangan sehat bebas Covid-19  yang didapatkan dari instansi
kesehatan dengan tanggal pemeriksaan maksimal berjarak 1 (satu) minggu sebelum tanggal
pengajuan izin kerja laboratorium.

4. Mahasiswa membuat Surat pernyataan mematuhi protokol kesehatan pelaksanaan kerja
bermaterai (download di web Farmasi).

5. Mahasiswa menyediakan kelengkapan alat proteksi diri sesuai ketentuan laboratorium yang
dituju (minimal: jas laboratorium lengan panjang, google/faceshield, masker, dan sarung tangan).

6. Mahasiswa mengisi Form izin kerja laboratorium (download di web Farmasi). Permohonan
tersebut maksimal disubmit di email bjanuarti@yahoo.com hari Kamis pukul 14.00 WIB setiap
minggunya, sehingga pengelola Laboratorium dapat memproses izin pada minggu tersebut bagi
mahasiswa yang akan mulai kerja hari Senin minggu berikutnya (pengisian ini cukup dilakukan
satu kali di awal pengajuan, kecuali jika terdapat perubahan).

B. Proses Verifikasi dan Penerbitan Surat Pengantar oleh Laboratorium

1. Setelah dilakukan verifikasi, Kepala Laboratorium akan mengeluarkan Surat pengantar Izin
kerja di laboratorium dan dikirim ke email mahasiswa ybs.

2. Mahasiswa akan mencetak Surat pengantar Izin kerja di laboratorium untuk diberikan
kepada analis laboratorium. Penyerahan surat maksimal pada hari Jumat pukul 13.00 WIB setiap
minggunya.



C. Pelaksanaan Kerja di Laboratorium Farmasi Terpadu Unissula

1. Di awal sebelum mulai bekerja untuk penelitian di laboratorium, mahasiswa menunjukkan surat
asli dari Ka Lab kepada analis laboratorium terkait dan menyerahkan fotokopi surat tersebut
bersama fotokopi lampiran surat lainnya untuk diarsipkan bersama surat-surat lampiran lainnya
dalam map.

2. Mahasiswa bekerja sesuai protokol kesehatan untuk pencegahan Covid-19.

3. Mahasiswa melaporkan diri ke petugas laboratorium yang bertugas sebelum masuk dan
meninggalkan laboratorium setiap harinya.

4. Mahasiswa lapor Satpam setiap kali masuk dan keluar area IBL dengan diperiksa suhu badannya
menggunakan infrared thermometer gun.

Semarang, 9 Juni 2020
Mengetahui,


