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A. SEBELUM PRAKTIKUM 

1. Praktikan dapat mengikuti praktikum apabila telah memenuhi syarat sebagai berikut:  

a. Terdaftar pada KRS pada semester yang bersangkutan.  

b. Mengikuti briefing sebelum praktikum dimulai dan mendaftar sebagai praktikan 

APK dan PSK&E.  

c. Bagi mahasiswa yang tidak mengikuti briefing, diharuskan melapor kepada asisten 

paling lambat dua hari setelah briefing dilaksanakan dengan menunjukkan 

surat keterangan. Apabila mahasiswa tidak memberi keterangan maka dianggap 

tidak mengambil praktikum APK dan PSK&E.  

2. Praktikan harus berpenampilan/berpakaian rapi dan sopan, menggunakan:  

a. Untuk laki-laki menggunakan celana bahan model standar, bukan jeans ataupun 

denim, menggunakan kemeja formal (tanpa gambar, tulisan, dan kancing di bahu) 

dan bukan batik, menggunakan ikat pinggang formal hitam polos, serta 

menggunakan sepatu tertutup dan kaos kaki menutupi mata kaki. 

b. Untuk wanita menggunakan rok panjang semata kaki, menggunakan kemeja formal 

(Tidak ketat, tidak transparan, tidak pendek, dan panjang lengan sebatas siku ke 

bawah), serta sepatu tertutup dan kaos kaki menutupi mata kaki. 

c. Bagi praktikan kelas malam diperbolehkan menggunakan seragam kantor. 

Apabila tidak mengikuti aturan pakaian tersebut, maka praktikan tidak diperkenankan 

untuk mengikuti praktikum pada hari tersebut. 

3. Praktikan diwajibkan hadir 5 menit sebelum praktikum berlangsung. Tidak ada toleransi 

keterlambatan. Apabila terlambat, praktikan tidak diperkenankan mengikuti praktikum 

pada hari tersebut (Terkecuali bagi kelas malam diberi toleransi keterlambatan selama 15 

menit setelah praktikum dimulai).  

4. Praktikan wajib meletakkan tas, jaket, handphone (dalam keadaan non aktif), dan 

peralatan lainnya yang sifatnya tidak berkaitan dengan pelaksanaan praktikum di tempat 

yang telah disediakan. Apabila kedapatan membawa HP pada saat praktikum akan 

dikenakan sanksi berupa nilai LS -10.  
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5. Praktikan diwajibkan membawa kartu praktikum sesuai format, tata tertib praktikum 

APK dan PSK&E PTA 2015/2016, dan dimasukkan ke dalam map plastik berwarna 

coklat pada saat praktikum berlangsung. 

Apabila  praktikan  tidak  membawa  kartu  praktikum  sesuai  format  dan  map  laporan 

(warna coklat), maka tidak dapat mengikuti praktikum pada hari tersebut. 

6. Apabila kartu praktikum hilang, praktikan wajib melapor kepada asisten Laboratorium 

Menengah Teknik Industri maksimal 12 jam sebelum praktikum dilaksanakan. 

 

B. SAAT PRAKTIKUM 

1. Praktikan memasuki ruangan dengan tertib, tidak membuat gaduh dan dalam keadaan 

siap menghadapi praktikum.  

2. Praktikan mengumpulkan Kartu Praktikum dalam map plastik coklat sebelum Tutor 

dimulai.  

3. Apabila kartu praktikum hilang, maka praktikan wajib membayar denda sebesar Rp 

20.000 dan kepadanya akan diberikan kartu praktikum yang baru.  

4. Pada saat praktikum praktikan dilarang :  

a. Menyontek ataupun bertanya pada sesama praktikan saat mengerjakan Laporan 

Sementara.  

b. Meninggalkan ruang praktikum tanpa seizin asisten.  

c. Pindah shift dari shift yang telah ditentukan tanpa seizin asisten.  

d. Makan, minum, dan merokok.  

e. Berbicara, bersikap, dan berperilaku yang bersifat mengganggu jalannya praktikum.  

f. Bermain-main dengan alat-alat laboratorium.  

g. Menggunakan alat-alat laboratorium tanpa seizin asisten.  

h. Masuk ke ruang asisten tanpa seizin asisten.  

i. Membawa dan atau menggunakan barang yang dilarang oleh hukum seperti obat-

obatan terlarang, minuman keras, senjata tajam dan lain sebagainya.  

Apabila praktikan melanggar peraturan tersebut, maka asisten berhak menegur dan 

mempersilahkan praktikan tersebut untuk tidak melanjutkan atau mengikuti praktikum 

pada hari tersebut, serta dianggap tidak hadir. 

5. Praktikan diharuskan mengisi form peminjaman alat-alat yang digunakan saat praktikum. 

Apabila praktikan merusak atau menghilangkan peralatan dan perlengkapan milik 
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Laboratorium Menengah Teknik Industri maka praktikan harus mengganti alat dan 

perlengkapan yang rusak atau hilang tersebut dengan alat dan perlengkapan yang sama 

paling lambat sampai praktikum selanjutnya berlangsung.  

6. Setelah praktikum selesai, praktikan diharuskan:  

a. Merapikan peralatan praktikum yang telah digunakan.  

b. Melaporkan kelengkapan peralatan praktikum pada asisten.  

c. Mencatat dan menuliskan data yang diperoleh dari hasil praktikum.  

 

C. SETELAH PRAKTIKUM 

1. Setelah  selesai  praktikum  dan  persentasi,  praktikan  akan  mendapatkan  nilai  dengan  

bobot nilai sebagai berikut :  

a. Nilai Laporan Sementara : 50%. 

b. Nilai Kepribadian : 20%. 

c. Nilai Ujian : 30%. 

2. Bagi praktikan yang berhalangan hadir dikarenakan sakit atau ada keluarga yang 

meninggal dapat menunjukkan surat keterangan dokter dan orang tua paling lambat dua 

hari setelah praktikum dilaksanakan. Melampaui batas waktu tersebut maka praktikan 

tidak diperbolehkan mengikuti praktikum pada pertemuan selanjutnya sebanyak 1 kali 

pertemuan. Bagi praktikan yang kedapatan melakukan pemalsuan surat-surat keterangan, 

baik dari orang tua maupun dokter, praktikan tersebut dinyatakan GAGAL 

PRAKTIKUM DENGAN NILAI E.  

3. Apabila praktikan melanggar tata tertib APK dan PSK&E PTA 2015/2016, maka 

praktikan harus bersedia diberikan sanksi berupa teguran, peringatan, larangan mengikuti 

praktikum atau digagalkan.  

4. Apabila ada keluhan dari para praktikan, harap disampaikan langsung kepada:  

a. Kepala Laboratorium Menengah Teknik Industri yaitu Bapak Dr. Ir. Asep 

Mohammad Noor, MT.  

b. Staff Laboratorium Menengah Teknik Industri yaitu Bapak Ainul Haq Parinduri, ST, 

MMSi.  

c. Staff Laboratorium Menengah Teknik Industri yaitu Bapak Moehamad Adi 

Rochmad, ST.  
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d. Penanggung Jawab Praktikum APK dan PSK&E PTA 2015/2016 yaitu Rezha 

Wherman (Depok) dan Eggi Rindani (Kalimalang). 

c. Para asisten Laboratorium Menengah Teknik Industri.  

Keluhan dan pengaduan yang disampaikan kepada pihak selain yang tercantum di 

atas, maka tidak akan ditanggapi.  

6. Tata tertib ini dibuat untuk dilaksanakan dengan penuh kesadaran. Hal-hal lain yang 

belum tercantum dalam tata tertib ini, sepenuhnya diputuskan oleh Penanggung Jawab 

Praktikum APK dan PSK&E PTA 2015/2016.  

 

 

 

Mengetahui, 

 

 

 

(Dr. Ir. Asep Mohammad Noor, MT.) 


