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TENTANG 
STANDAR OPERATING PROCEDURE (SOP) 

KEGIATAN DI LUAR JAM KERJA 
 
 
Tujuan: 
- Memastikan bahwa kegiatan di luar jam kerja di lingkungan Institut Teknologi Bandung 

dilakukan oleh pihak-pihak yang bertanggung jawab serta diketahui baik secara resmi 
maupun verbal oleh pihak tertentu yang memiliki kewenangan untuk itu. 

- Mengendalikan suatu kegiatan di luar jam kerja yang terdapat di dalam lingkungan 
Institut Teknologi Bandung sehingga termonitor dan terkoordinasi dengan baik. 

- Menciptakan lingkungan Institut Teknologi Bandung yang tertib dan steril dari kegiatan 
yang bersifat ilegal. 

 
Sasaran: 
Terciptanya suasana nyaman dan tertib di lingkungan ITB 
 
Prosedur: 
1. Kegiatan di luar jam kerja adalah kegiatan yang dilakukan oleh perorangan maupun 

kelompok, yang dilakukan di dalam kampus ITB baik kegiatan penelitian, kemahasiswaan 
dan lainnya dimana kegiatan tersebut berlangsung di luar jam kerja yang ditetapkan oleh 
Institut Teknologi Bandung, atau di luar waktu : 06.00 sampai dengan 23.00 WIB. 

2. Ijin kegiatan di luar jam kerja harus disampaikan ke UPT K3L minimal 3 (tiga) hari 
sebelum kegiatan dilakukan dengan mendapat persetujuan dari pejabat ITB yang 
berwenang sebagai penanggunjawab kegiatan tersebut. 

3. Selanjutnya UPT K3L akan memberikan jawaban ijin mengenai kegiatan tersebut 
berdasarkan hasil analisis situasi oleh tim UPT K3L dengan berkoordinasi dengan 
Direktorat Sarana dan Prasrana. 

4. Setelah menerima informasi dan/atau menemukan adanya kegiatan yang dilakukan di 
luar jam kerja, selanjutnya Satuan Pengamanan segera melakukan pengecekan atas 
kondisi tersebut, dengan cara : 
a) Memastikan pihak yang melaksanakan kegiatan tersebut. 
b) Memastikan pihak yang melaksanakan kegiatan memang memiliki kewenangan 

untuk tetap beraktivitas diluar jam kerja. 
c) Mendapatkan informasi tentang bentuk kegiatan, pelaksananya, pihak yang terlibat 

serta tujuan dari dilaksanakannya kegiatan tersebut. 
5. Perseorangan atau kelompok yang mendapat ijin untuk melaksanakan kegiatan di luar 

jam kerja wajib mematuhi peraturan-peraturan keamanan dan ketertiban yang berlaku di 
ITB, yaitu: 
a. Tidak bekerja sendirian dan selalu berkomunikasi dengan Satpam ITB 
b. Mengutamakan kesehatan dan keselamatan kerja. 
c. Mematuhi aturan dan prosedur yang berlaku di tempat tersebut. 
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d. Menghindari kegiatan-kegiatan yang bertentangan dengan hukum dan norma 
kemahasiswaan. 

6. Apabila pada saat Satpam melakukan pengecekan ternyata menemukan kegiatan tanpa 
ijin yang dilaksanakan oleh pihak tertentu dan tujuannya jelas, maka kegiatan dapat 
dilanjutkan setelah berkoordinasi lebih dahulu dengan UPT K3L. Jika kegiatan tersebut 
mencurigakan, maka pihak Satuan Pengamanan dapat meminta penghentian atas 
penyelenggaraan kegiatan tersebut. Selanjutnya pihak Satuan Pengamanan 
mengarahkan kepada pihak penyelenggara untuk menempuh jalur permohonan ijin 
kegiatan agar kegiatan dapat dilaksanakan kembali. 

7. Jika pihak yang melakukan kegiatan tidak mematuhi arahan Satuan Pengamanan, maka 
pihak Satuan Pengamanan segera menghubungi petugas patroli Satuan Pengamanan 
yang dilengkapi dengan personil dengan jumlah yang memadai. 

8. Dengan personil penuh, Satuan Pengamanan segera mengambil tindakan meminta 
kegiatan segera dibubarkan. Jika terjadi tindakan anarkis, maka pihak Satuan 
Pengamanan sedapat mungkin mengendalikan situasi di lapangan dan segera 
mengamankan pihak yang melakukan tindakan anarkis tersebut dan dibawa ke kantor 
UPT K3L untuk diproses lebih lanjut. 

9. Apabila setelah diproses ternyata diperlukan penanganan khusus, maka UPT K3L 
melalui Kepala Satpam segera menghubungi pihak Kepolisian untuk memproses 
tindakan orang tersebut lebih lanjut. 

10. Selanjutnya penanganan dilakukan oleh pihak yang berwajib. 
11. Memberitahukan kepada Satpam di 022-2500204 apabila bertemu atau melihat orang-

orang  dengan perilaku mencurigakan atau tidak dikenal. 
 

 
 
 
 
 
Ditetapkan di Bandung 
Pada tanggal 28 Juni 2010 
Kepala UPT Keamanan, Kesehatan, Keselamatan Kerja dan 
Lingkungan. 
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