TATA TERTIB
PRAKTEK KERJA LAPANGAN / MAGANG
DI LINGKUNGAN BBTKLPP YOGYAKARTA

A. Ketentuan Umum
Untuk menjaga kelancaran dan kenyamanan dalam pelaksanaan Magang/PKL di
BBTKLPP Yogyakarta dibuat tata tertib sebagai berikut:
1. Kesehatan
a. Tidak dalam kondisi sakit fisik maupvbun psikologis kecuali dengan surat ijin
dokter disertai surat pernyataan.
b. Tidak sedang menjalani proses penyembuhan paska perawatan di rumah
sakit/ perawatan sakit berat.
c. Tidak dalam kondisi hamil lebih dari 6 bulan
d. Jika memiliki masalah khusus misalnya alergi terhadap sesuatu barang /
benda / reagen diwajibkan menginformasikan ke instalasi diklat dan atau
pembimbing.
e. Jika memiliki catatan khusus dikaitkan dengan cacat bawaan atau kondisi
tertentu lainnya diwajibkan diwajibkan menginformasikan ke instalasi diklat
dan atau pembimbing.
2. Legalisasi
a. Terdaftar dalam daftar nama peserta yang disampaikan secara resmi dari
kampus/instansi pengirim.
b. Memperoleh ijin dari orangtua / keluarga dan kampus.
c. Membawa kartu tanda penduduk dan kartu pengenal mahasiswa yang masih
berlaku.
d. Mengisi biodata secara lengkap dan menyerahkan sebelum pelaksanaan
PKL/Magang.
3. Etika di Lingkungan Kantor BBTKLPP Yogyakarta
a. Setiap peserta wajib menjaga etika kesopanan selama berada di lingkungan
Kantor BBTKLPP Yogyakarta
b. Peserta wajib hadir tepat waktu dan menandatanagani daftar hadir di ruang
kepala instalasi diklat, dengan ketentuan:
Hari
Masuk
Istirahat
Pulang
Senin – Kamis
07.30 wib
12.00 – 13.00 wib
16.00 wib
Jum’at
07.30 wib
11.30 – 13.00 wib
16.30 wib
c. Pakaian
1) Berpakaian rapi dan sopan selama di lingkungan BBTKLPP Yogyakarta
2) Selama di BBTKLPP Yogyakarta tidak menggunakan perhiasan
berlebihan dan tidak berdandan berlebihan
3) Mahasiswa mengenakan seragam/jaket almamater pada saat melakukan
kegiatan pembinaan/asuhan/pelayanan

d.
e.
f.

g.
h.
i.

j.

4) Tidak memakai alas kaki (sandal) selama di lingkungan BBTKLPP
Yogyakarta.
Bila keluar kantor BBTKLPP Yogyakarta harus seijin pembimbing laboratorium
dan atau kepala instalasi diklat.
Mahasiswa diperkenankan menggunakan hotspot / Wifi BBTKLPP
Yogyakarta.
Mahasiswa dilarang keras melakukan menulis/corat-coret di dinding/meja/
benda lainnya di lingkungan BBTKLPP Yogyakarta, menulis /mencorat-coret
pada barang tersebut dianggap telah merusak barang milik BBTKLPP
Yogyakarta.
Mahasiswa tidak boleh merokok di semua area BBTKLPP Yogyakarta
Tidak menerima tamu selama magang/PKL di BBTKLPP Yogyakarta tanpa
seizin pembimbing laboratorium dan atau kepala instalasi diklat.
Mahasiswa PKL/ peserta magang diwajibkan mengikuti kegiatan lainnya yang
di instruksikan oleh kepala dan atau struktural di lingkungan BBTKLPP
Yogyakarta.
Penggunaan fasilitas komputer dan perpustakaan harus seijin pembimbing
dan atau kepala Instalasi diklat

4. Etika Laboratorium BBTKLPP
Selama tahap pelaksanaan praktek di laboratorium, tiap mahasiswa wajib:
a. menggunakan jas laboratorium, masker dan sarung tangan,
b. mematuhi instruksi dari instruktur pendamping di labortorium,
c. minta izin dari instruktur lab, dan didampingi oleh tenaga instruktur akan
mengoperasikan peralatan laboratorium,
d. mengikuti IK (Instruksi Kerja) yang berlaku di laboratorium,
e. tidak bercanda yang dapat membahayakan diri sendiri maupun orang lain,
f. tidak menginformasikan hasil pemeriksaan laboratorium kepada pihak lain
tanpa seijin petugas laboratorium,
g. Minta izin dari instruktur laboratorium jika akan meninggalkan ruang
laboratorium,
h. memperbaiki atau mengganti dengan alat yang baru, jika merusakan alat
laboratorium yang disebabkan oleh kesalahan mahasiswa PKL/peserta
magang,
i. mematuhi semua tata tertib yang berlaku di masing-masing laboratorium.
B. Sanksi
Peserta dinyatakan gugur apabila :
1. Peserta yang tingkat kehadiran kurang dari 95%.
2. Pelanggaran terhadap tata tertib ini dapat mengurangi nilai disiplin, sikap, dan
perilaku peserta yang bersangkutan.
3. BBTKLPP Yogyakarta dapat membatalkan atau menghentikan kegiatan
PKL/magang yang sedang berjalan jika terdapat pelanggaran berat terhadap tata
tertib yang telah di tentukan.

