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TATA TERTIB PRAKTIKUM 
 

I. Ruang Lingkup 
Ruang lingkup praktikum meliputi tiga elemen yaitu 
elemen kognitif, afektif dan psikomotor. 
  

II. Tujuan 
Pelaksanaan praktikum bertujuan meningkatkan 
keterampilan mahasiswa 
 

III. Peralatan 
SK DEKAN  

IV. Cara Kerja 
a. Untuk Dosen 

1. Setiap kegiatan praktikum dikoordinatori oleh 
seorang penanggung jawab laboratorium 
yang bersangkutan. 

2. Penanggung jawab laboratorium berkoordinasi 
dengan tim dosen pengajar yang lain untuk 
menyamakan persepsi dan menjelaskan 
pelaksanaan praktikum. 

3. Penanggung jawab laboratorium wajib membuat 
jadwal pelaksanaan praktikum, mengatur 
ruangan, mengajukan peminjaman alat-alat 
kesehatan baik yang habis pakai maupun tidak 
habis pakai dan membagi kelompok mahasiswa. 

4. Penanggung jawab laboratorium memberikan 
penjelasan pelaksanaan praktikum kepada tim 
dosen dan mahasiswa minimal 1 (satu) hari 
sebelum pelaksanaan praktikum. 



 

5. Dosen pembimbing datang tepat waktu atau 
sesuai dengan jadwal praktikum yang telah 
disepakati antara dosen dan mahasiswa. 

6. Dosen pembimbing wajib mengisi Daftar Hadir 
praktikum. 

7. Dosen yang tidak dapat membimbing sesuai 
dengan jadwal yang ditentukan memberitahukan 
kepada penanggung jawab laboratorium dan 
mahasiswa bimbingannya kemudian mencari 
jadwal di hari lain untuk menggantikan jadwal 
yang kosong. 

 
b. Untuk mahasiswa 

1. Mahasiswa diharapkan telah mengetahui jadwal 
praktikum dengan lokasi/ruang dan waktu. 

2. Mahasiswa wajib memastikan kelengkapan alat 
yang akan digunakan untuk praktikum sebelum 
pelaksanaan praktikum 

3. Mahasiswa datang paling lambat 15 menit 
sebelum praktikum dimulai. 

4. Mahasiswa mengenakan mengenakan pakaian 
yang sopan dan rapi, tidak boleh kaos oblong 
(Tshirt) dan jeans, mengenakan jas praktikum 
dan name tag setiap kali melaksanakan 
praktikum, dan menggunakan sepatu. 

5. Selama praktikum berlangsung, mahasiswa 
dilarang meng-aktifkan alat komunikasi 
(handphone) atau kegiatan lain yang dapat 
mengganggu pelaksanaan praktikum. 

6. Mahasiswa tidak diperkenankan meninggalkan 
tempat praktikum tanpa sepengetahuan dosen 
pembimbing atau sebelum jadwal selesai. 



 

7. Mahasiswa wajib mengisi daftar hadir praktikum. 
Mahasiswa yang tidak hadir dalam praktikum 
tidak boleh ditandatangankan oleh mahasiswa 
yang lain 



 

ALUR TATA TERTIB PRAKTIKUM UNTUK DOSEN  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Penanggung 
jawab 

laboratorium 

 
Dosen Pembimbing 

Mahasiswa 

1. Datang tepat waktu 
2. Mengisi daftar hadir 

praktikum. 
3. Dosen yang tidak dapat 

membimbing sesuai 
jadwal memberitahukan 
kepada PJMK dan 
mahasiswa bimbingannya 
dan mengganti di hari 
lain. 

• Menyamakan persepsi 
• Memberikan penjelasan 

pelaksanaan praktikum 

1. Membuat jadwal pelaksanaan 
praktikum, mengatur ruangan, 
mengajukan peminjaman alat-
alat kesehatan baik yang habis 
pakai maupun tidak habis pakai 
dan membagi kelompok 
mahasiswa. 

2. Memberikan penjelasan 
pelaksanaan praktikum minimal 
1 hari sebelum pelaksanaan  

3. Mengecek kembali kelengkapan 
alat-alat kesehatan yang akan 
digunakan minimal 1 hari 
sebelum pelaksanaan. 



 

ALUR TATA TERTIB PRAKTIKUM UNTUK MAHASISWA  

 

 

 Mengetahui jadwal praktikum 
(lokasi/ruang, waktu, dosen 

pembimbing) 

Datang 15 menit 
sebelum jadwal & 

memastikan 
kelengkapan alat  

Mengisi daftar hadir 
(tidak boleh diwakilkan) 

Mematuhi Peraturan: 
• Mengenakan mengenakan pakaian 

yang sopan dan rapi, tidak boleh 
kaos oblong (Tshirt) dan jeans, 
mengenakan jas praktikum dan 
name tag setiap kali melaksanakan 
praktikum, dan menggunakan 
sepatu. 

• Saat praktikum dilarang meng-
aktifkan alat komunikasi 
(handphone) atau kegiatan lain 

• Mahasiswa tidak boleh 
meninggalkan tempat praktikum 
tanpa seijin dosen pembimbing 
atau sebelum jadwal selesai. 

Mahasiswa 

Mahasiswa 

Mahasiswa 
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