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1. Bekerja di luar jam kerja adalah bekerja pada hari kerja pada jam 18.00-07.00 WIB  dan  juga bekerja 

pada hari Sabtu, Minggu, hari-hari libur nasional, dan hari-hari yang ditetapkan sebagai hari libur di 

lingkungan ITB. 

2. Mahasiswa yang akan bekerja di luar jam kerja ITB, harus mengajukan permohonan kerja yang 

disetujui oleh dosen pembimbing dan diketahui oleh Ketua Program Studi Kimia dengan mengisi 

formulir “FRM-TA03” berlaku untuk 3 bulan kalender. 

3. Mahasiswa yang bekerja di luar jam kerja ITB, harus mengajukan Surat Permohonan Izin Bekerja di 

luar jam kerja, “FRM-TA04” yang berlaku 1 hari kalender. Surat ini (FRM-TA04) harus dikumpulkan di 

TU Kimia setiap harinya sebelum jam 15.00 untuk diinput ke “FRM-TA05” oleh pegawai TU dan 

disampaikan ke K3L ITB. Untuk mahasiswa/i yang akan bekerja pada hari Jumat (18.00-07.00), hari 

Sabtu dan hari Minggu, surat permohonan izin bekerja (FRM-TA04) WAJIB dikumpulkan pada hari 

Jumat sebelum pukul 15.00. Daftar mahasiswa yang mendapat izin akan diumumkan sebelum jam 

17:00. 

4. Gedung dikunci pada pukul 23.00 WIB. Jika tidak memiliki izin kerja over night, maka mahasiswa yang 

bersangkutan wajib memberitahu petugas jaga dan perwakilan K3G Kimia melalui SMS. (Terpampang 

di pintu masuk Gedung). 

5. Mahasiswa yang bekerja diluar jam kerja harus mengisi Log Book dan memberitahu petugas jaga pada 

waktu sebelum dan setelah selesai bekerja. Log Book disimpan di dekat pintu masuk utama Gedung 

baru, Gedung lama, dan pintu masuk LKFM.  

6. Bila diminta dan diperlukan, mahasiswa harus dapat memberikan/menunjukkan hasil pekerjaan over 

night yang diketahui pembimbing pada tim K3G Kimia.  

7. Bekerja di laboratorium tetap mengikuti “K3G.KI_POB-02 tentang Peraturan Keselamatan Kerja di 

Laboratorium”.  

8. Tidak membawa individu yang tidak memiliki ijin kerja kimia (KTPP). 

9. Mahasiswa wajib menutup dan mengunci jendela dan pintu ketika keluar meninggalkan lab dan gedung 

kimia. 

10. Teguran dan peringatan (serta tindakan dan sanksi yang diperlukan) akan diberikan bila terjadi 

pelanggaran terhadap peraturan ini. 

 

 

Tertanda, 

K3G Kimia 

 

 

 

 

 
 
 
  


