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Tata Tertib Penggunaan Laboratorium 

 

1. Praktikum dimulai dengan hari dan jam yang telah ditentukan 

2. Seluruh peserta praktikum harus memakai pakaian seragam (atas putih, bawah hitam) 

3. Seluruh praktikan harus membawa modul praktikum 

4. Praktikan harus mengisi kartu kendali praktikum 

5. Selama kegiatan praktikum berlangsung, praktikan : 

a. Harus bersikap sopan dan tidak bersenda gurau 

b. Harus berhati-hati dalam melaksanakan kegiatan praktikum 

c. Dilarang makan dan minum dalam kegiatan praktikum 

d. Dilarang memakai sandal 

e. Dilarang melakukan hal-hal yang dapat mengganggu kegiatan praktikum 

6. Seluruh praktikan wajib menjaga kebersihan laboratorium 

7. Seluruh praktikan tidak diperkenankan membawa tas ke tempat praktikum (kecuali handphone 

dan barang berharga lainnya) 

8. Praktikan harus mematikan komputer dengan prosedur yang benar (shutdown) dan merapikan 

kursi saat praktikum selesai dilaksanakan 

9. Praktikan yang melakukan pengrusakan peralatan atau komputer baik sengaja atau tidak, harus 

melapor kepada laboran dan apabila menghilangkan peralatan/komputer wajib mengganti 

dengan jenis dan kualitas yang sama dalam jangka waktu maksimal sampai akhir pelaksanaan 

praktikum 

10. Ketidak hadiran praktikan maksimal 3 kali pertemuan. Jika ketidakhadiran mencapai lebih dari 3 

kali maka praktikan tersebut dinyatakan tidak lulus dan mendapat nilai E 

11. Praktikan wajib mengikuti UTS dan UAS 

12. Setiap praktikan wajib menggunakan komputer atau alat praktikum yang di tentukan instruktur 

selama kegiatan praktikum berlangsung 

 

Dengan ini saya yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan sepakat untuk melaksanakan hal-hal 

yang disebutkan di atas dengan sebaik-baiknya 

         

       Malang,   

        Praktikan 
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