
PROSEDUR PELAKSANAAN PENELITIAN  

DI LABORATORIUM DEPARTEMEN TEKNIK KIMIA 

 
PERSYARATAN UMUM 

 

1. Dalam keadaan sehat dan menyertakan bukti telah melakukan tes antigen (maksimal 1 x 24 jam) 

dan suhu badan di bawah 37 oC serta tidak menderita demam dan batuk pada saat hendak 

memasuki laboratorium; 

2. Mendapatkan izin orang tua bagi mahasiswa berusia di bawah 21 (dua puluh satu) tahun dengan 

wajib menyerahkan surat pernyataan bermaterai bahwa yang bersangkutan bertanggung jawab 

secara pribadi atas keikutsertaannya dalam kuliah luring (di Laboratorium); 

3. Sudah mendapatkan vaksinasi 2 (dua) tahap (untuk vaksinasi double dose) atau 1 (satu) tahap 

(untuk vaksinasi single dose); 

4. Bagi mahasiswa domisili Semarang/wilayah aglomerasi dibuktikan dengan KTP; 

5. Bagi mahasiswa dari luar wilayah aglomerasi disyaratkan telah berdomisili di Semarang/wilayah 

aglomerasi minimal 1 (satu) bulan dengan menunjukkan surat keterangan dari pejabat wilayah 

setempat (RT / RW); 

6. Bersedia untuk mengikuti pengujian acak dengan tes antigen atau PCR; dan 

7. Telah terdaftar pada aplikasi PeduliLindungi dan memindai PeduliLIndungi pada setiap 

laboratorium yang akan digunakan (di setiap Gedung DTK memiliki barcode PeduliLindungi) 
 

PERSYARATAN AKADEMIK 

 

1. MK Penelitian WAJIB TERTULIS pada IRS semester berjalan saat ini, baik penelitian baru 

maupun penelitian lanjutan dengan melampirkan IRS serta telah melaksanakan sidang 

proposal penelitian (hanya bagi Program Studi S1) untuk dapat memasuki area laboratorium 

yang dipilih. 

2. Mahasiswa mendapatkan surat rekomendasi dari Koordinator Penelitian dengan melampirkan 

persyaratan umum dan persyaratan akademik tersebut di atas (no.1). 

3. Mahasiswa mempunyai SDS dari semua bahan kimia yang dipergunakan. 

4. Mahasiswa telah melaksanakan praktikum Dasar Teknik Kimia, Proses atau OTK secara 

offline sekurang-kurangnya 1 materi. 

5. Mahasiswa dibebaskan memilih lokasi penelitian di Departemen Teknik Kimia selama masih 

memenuhi kuota dan persetujuan koordinator laboratorium tersebut. Mahasiswa tidak diijinkan 

melakukan Penelitian sendirian tanpa pengawasan/ijin dari Laboran atau Dosen         Pembimbing. 

6. Mahasiswa telah mengikuti safety induction dan mendapatkan sertifikatnya melalui laboran 

masing-masing laboratorium. 

7. Mahasiswa menggunakan pakaian dan sepatu yang layak digunakan di laboratorium 

(disarankan memakai celana, jilbab tidak terlalu lebar, sepatu tertutup dan tidak berhak) serta 

menggunakan APD yang berkesesuaian. 

8. Selama melakukan penelitian, mahasiswa wajib mengikuti protokol kesehatan dan prosedur 

K3 (Keselamatan dan  Kesehatan Kerja) yang berlaku di Universitas Diponegoro. 

Semarang, 6 Juli 2022 

Koordinator Penelitian DTK 
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