A. TATA TERTIB UMUM
1. Mahasiswa wajib datang dan melakukan percobaan dengan jadwal
yang telah ditentukan (tidak boleh terlambat)
2. Mahasiswa diwajibkan berpakaian rapi, sopan dan memakai jas
Lab. (tidak boleh memakai Sandal).
3. Mahasiswa wajib mengikut Praktikum, apabila tidak mengikuti
semua praktikum mahasiswa tidak mendapat sertivikat sebagai
syarat untuk mengajukan Kerja Praktek.
4. Mahasiswa harus menjaga barang milik masing-masing.
5. Mahasiswa wajib memelihara semua peralatan Laboraturium.

B. TATA TERTIB PRA-PRAKTIKUM
1. Mahasiswa wajib mengikuti pengarahan sebelum melaksanakan
praktikum.
2. Mahasiswa tidak diperkenankan masuk laboraturium seebelum
praktikum dimulai
3. Sebelum pelaksanaan praktikum, Mahasiswa harus mempelajari
modul dan petunjuk praktikum terlebih dahulu.
4. Menyiapkan alat dan bahan yang akan digunakan selama
praktikum saat itu.

C. TATA TERTIB SELAMA PRAKTIKUM
1. Selama praktikum

dalam ruangan Laboraturium Mahasiswa

dilarang keras merokok, bercanda, berebut dan jalan-jalan.
2. Mahasiswa wajib mengikuti semua rangkaian Praktikum.
3. Untuk percobaan yang menggunakan arus listrik, jangan dulu
dihubungkan dengan arus jaringan PLN sebelum diperiksa dan
disetujui oleh Pendamping Praktikum.
4. Mahasiswa dilarang menggunakan peralatan Laboraturium lain
selain peralatan yang digunakan/diperlukan untuk praktek yang
akan dilaksananan
5. Setelah selesai praktikum, Praktikan wajib membersihkan dan
mengembalikan alat yang digunakan ke tempat semula.

D. TATA TERTIB LAPORAN PRAKTIKUM
1. Setelah melaksanakan praktikum Mahasiswa wajib membuat
Laporan Praktikum.
2. Laporan Praktikum dapat diasistensikan kepada

Pendamping

Praktikum
3. Laporan Praktikum harus diselesaikan paling lambat 1 Bulan
setelah Praktikum selesai.

E. SANKSI-SANKSI
1. Apabila terjadi kerusakan atau kehilangan alat praktikum yang
disebabkan oleh Mahasiswa, maka Mahasiswa wajib memperbaiki
dan

apabila

alat

tidak

dapat

diperbaiki

maka

wajib

menggantikannya.
2. Apabila mahasiswa tidak mengikuti Praktikum selama 3 kali
pertemuan maka mahasiswa tersebut dianggap gugur dan wajib
mengikuti Praktikum mendatang
3. Apabila Mahasiswa sampai akhir batas waktu tidak mengumpul
Laporan maka Mahasiswa tersebut di anggap tidak lulus dan wajib
mengikuti Praktikum mendatang
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