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TATA TERTIB PESERTA  

PRAKTIKUM PENGENDALIAN DAN PENJAMINAN MUTU 

 

A. Sebelum Praktikum 

1. Praktikan dapat mengikuti praktikum apabila telah memenuhi syarat sebagai 

berikut: 

a. Terdaftar pada KRS untuk mata kuliah Pengendalian dan Penjaminan 

Mutu. 

b. Mengikuti  briefing  sebelum praktikum dimulai dan mendaftar sebagai 

praktikan Praktikum Pengendalian dan Penjaminan Mutu. 

c. Bagi mahasiswa yang tidak mengikuti briefing, diharuskan melapor 

kepada asisten paling lambat dua hari setelah briefing dilaksanakan. 

Apabila mahasiswa tidak memberi keterangan maka dianggap tidak 

mengambil Praktikum Pengendalian dan Penjaminan Mutu. 

2. Praktikan diharuskan berpenampilan / berpakaian rapi dan sopan, 

menggunakan sepatu tertutup dan mengenakan kaos kaki. 

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

atau pun denim, menggunakan kemeja formal (tanpa gambar dan tulisan) 

dan bukan batik, serta menggunakan sepatu tertutup. 

b. Untuk wanita menggunakan rok panjang semata kaki, menggunakan 

kemeja formal (Tidak ketat, tidak pendek, dan panjang lengan sebatas siku 

ke bawah), serta sepatu tertutup. 

Apabila tidak mengikuti aturan pakaian tersebut, maka praktikan tidak 

diperkenankan untuk mengikuti praktikum pada hari tersebut. 

3. Praktikan diharapkan hadir 5 menit sebelum praktikum berlangsung. Tidak 

ada toleransi keterlambatan. Apabila terlambat, praktikan tidak diperkenankan 

mengikuti praktikum pada hari tersebut. 

4. Praktikan wajib meletakkan tas, jaket, handphone, dan peralatan lainnya yang  

sifatnya tidak berkaitan dengan pelaksanaan praktikum di tempat yang telah 
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disediakan. Apabila kedapatan membawa HP pada saat praktikum akan 

dikenakan sanksi berupa pengurangan nilai. 

5. Praktikan diharuskan membawa kartu praktikum dan map plastik berwarna 

coklat pada saat praktikum berlangsung. Apabila praktikan tidak membawa 

kartu praktikum dan map laporan (warna coklat), maka tidak dapat mengikuti 

praktikum pada hari tersebut. praktikan wajib melapor H-1 jika kartu 

praktikum hilang. 

6.  Untuk dapat mengikuti praktikum, praktikan wajib membawa laporan 

pendahuluan yang diserahkan sebelum praktikum dimulai. Bagi praktikan 

yang tidak membawa laporan pendahuluan tidak diperbolehkan untuk 

mengikuti praktikum pada hari tersebut. 

7.  Apabila isi dari laporan praktikum yang dibuat praktikan sama dengan 

praktikan lain, maka nilai laporan pendahuluan praktikan bersangkutan akan 

dibagi sesuai dengan jumlah praktikan yang laporannya sama. 

8. Laporan pendahuluan dibuat dengan KETIK MANUAL menggunakan Mesin 

Tik (bukan Mesin Tik Elektrik), harus rapi, soal dan jawaban harus berurutan, 

dan ukuran kertas A4 dengan margin atas 4 cm, kiri 4 cm, bawah 3 cm, serta 

kanan 3 cm. 

 

B. Pada Saat Praktikum 

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

keadaan siap menghadapi praktikum. 

2. Praktikan mengumpulkan Laporan Pendahuluan serta Kartu Praktikum dalam 

map plastik coklat sebelum Tutorial dimulai.  

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

sebesar Rp 15.000 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. 
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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. Mencoret-coret meja dan merusak peralatan laboratorium, apabila hal itu 

terjadi maka praktikan wajib mengganti peralatan yang dirusak dan 

dicoret.  

j.   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. 

6.  Laporan akhir (Bendel) wajib diasistensi dan wajib ACC.  

 

C. Setelah Praktikum 

1. Setelah selesai praktikum, praktikan akan mendapatkan nilai dengan bobot 

nilai sebagai berikut : 

a. Nilai Laporan Pendahuluan  : 15%. 

b. Nilai Laporan Sementara  : 35%. 

c. Nilai Kehadiran dan Kedisplinan : 10%. 

d. Nilai Bendel    : 40%.  

2. Pembuatan bendel harus disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku, jika 

tidak sesuai maka asisten berhak untuk tidak menerima bendel dan 

memberikan nilai 0 (nol). 

3. Bagi praktikan yang telah 3X TIDAK mengikuti praktikum, maka praktikan 

langsung dinyatakan GAGAL praktikum secara keseluruhan. 

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

yang meninggal dapat menunjukkan surat keterangan dokter dan orangtua 
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paling lambat dua hari setelah praktikum dilaksanakan. Praktikan yang 

tidak hadir pada saat praktikum tidak diberikan pengulangan praktikum. 

5. Apabila praktikan melanggar tata tertib ini, maka praktikan harus bersedia 

diberikan sangsi berupa teguran, peringatan, larangan mengikuti praktikum 

atau digagalkan. 

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

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

Mohamad Noor, MT. 

b. Wakil Kepala Laboratorium Menengah Teknik Industri yaitu Bapak Ainul 

Haq, ST, MMSi. 

c. Penanggung Jawab Praktikum Pengendalian dan Penjaminan Mutu yaitu 

Fachrudin Ahmad untuk Depok dan Dika Mandala Putra untuk 

Kalimalang. 

d. Para asisten Laboratorium Menengah Teknik Industri. 

Keluhan dan pengaduan yang disampaikan kepada pihak selain yang 

tercantum di atas, maka tidak akan ditanggapi. 

7. Tata tertib ini dibuat untuk dilaksanakan dengan penuh kesadaran. 

 

 

 

Mengetahui, 

 

 

 

 

 

                Lab. Menengah Teknik Industri 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
LABORATORIUM MENENGAH TEKNIK INDUSTRI 

JURUSAN TEKNIK INDUSTRI 

FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI 

UNIVERSITAS GUNADARMA 

 

 

 

 

 

JADWAL PRAKTIKUM PENGENDALIAN DAN 

PENJAMINAN MUTU 

 

 

A. Jadwal Praktikum (Depok) 

- Hari Selasa 

3ID01 Shift 1 : 12.00 – 13.30 

3ID01 Shift 2 : 13.30 – 15.00 

3ID02 Shift 3 : 15.00 – 16.30 

- Hari Sabtu 

3ID02 Shift 1 : 07.00 – 08.30 

3ID03 Shift 2 : 08.30 – 10.00 

3ID03 Shift 3 : 10.00 – 11.30 

3ID04 Shift 4 : 11.30 – 13.00 

3ID04 Shift 5 : 13.00 – 14.30 

B. Jadwal Praktikum (Kalimalang) 

- Hari Rabu 

Shift 1 : 12.30 – 14.00 

Shift 2 : 14.00 – 15.30 

Shift 3 : 15.30 – 17.00 

Shift 4 : 17.00 – 18.30 

Shift 5 : 18.30 – 20.00 

Shift 6 : 20.00 – 21.30 

- Hari Kamis 

Shift 7 : 17.30 – 19.00 

Shift 8 : 19.00 – 20.30 

Shift 9 : 20.30 – 22.00 
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B. Modul Praktikum 

Minggu pertama  : Statistical Process Control (SPC) dan Checksheet 

Minggu kedua : Diagram Pareto dan Histogram 

Minggu ketiga : Fishbone Diagram dan Scatter Diagram 

Minggu keempat : Flowchart dan Peta Kontrol 

 

 


