Laboratorium Hidraulika Jurusan Teknik Sipil dan Lingkungan FT UGM

TATA TERTIB UMUM
LABORATORIUM HIDRAULIKA JURUSAN TEKNIK SIPIL DAN LINGKUNGAN
FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS GADJAH MADA
1. Masuk laboratorium melalui pintu utama yang telah ditetapkan.
2. Berpakaian rapi tidak berkaos dan tidak menggunakan sandal pada saat beraktifitas
di hari kerja, kecuali bagi yang melakukan kegiatan atau pekerjaan yang tidak
memungkinkan (aktifitas kebersihan, tukang, setup model fisik, dll.).
3. Jam kerja resmi mulai pukul 07:00 sampai dengan pukul 16:00. Asisten dan tenaga
pendukung yang melakukan aktifitas di luar jam kerja termasuk hari libur (tanggal
merah, Sabtu & Minggu) harus mencatat jam masuk dan jam keluar laboratorium
pada buku monitoring laboratorium tersedia.
4. Dilarang keras merokok di ruang kerja maupun di dalam gedung laboratorium.
5. Menjaga ketertiban, kebersihan dan keamanan laboratorium baik di dalam maupun di
luar ruang kerja laboratorium.
6. Bagi pengunjung dari luar lingkungan Jurusan Teknik Sipil dan Lingkungan FT UGM,
melapor ke bagian Sekretariat.
7. Asisten Dosen dan Asisten Kegiatan Pengabdian Masyarakat (Proyek) mendaftar dan
mendapatkan kartu identitas dari bagian Sekretariat untuk dicatat Status dan Dosen
Penanggungjawab.
8. Tidak menggandakan kunci pintu ruang kerja maupun kunci pintu masuk gedung
laboratorium tanpa seijin Kepala Laboratorium.
9. Menggunakan fasilitas laboratorium (peralatan lab, telpon ruang kerja, fax dan
komputer sekretariat, LAN & WIFI, dll.) untuk kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi.
10. Berusaha menghemat listrik dengan mematikan lampu dan AC saat tidak berada di
ruang kerja.
11. Berusaha menghemat air dengan menggunakan seperlunya, menutup keran toilet
dan wastafel dengan rapat.
12. Dilarang membawa peralatan dan fasilitas laboratorium keluar dari laboratorium tanpa
seijin Kepala Laboratorium.
13. Dilarang membawa anak kecil (di bawah 12 tahun) untuk alasan kesehatan dan
keamanan kerja serta alasan kenyamanan bersama.
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