
 

 

 

PETUNJUK DAN TATA TERTIB PELAKSANAAN ASISTENSI 

LABORATORIUM FENOMENA DASAR MESIN 

SEMESTER GANJIL 2020 / 2021 

 

1. Praktikan wajib mengikuti serangkaian kegiatan Praktikum Laboratorium Fenomena Dasar 

Mesin. 

2. Asistensi Dasar Teori Bab I-VI dilaksanakan pada tanggal 28 September  – 9 Okober 

2020. 

3. ACC Dasar Teori Bab I-VI dari asisten laboratorium paling lambat pada tanggal   13 

Oktober 2020. Dengan syarat sudah melaksanakan Asistensi minimal 3 kali per Bab. 

Untuk keterlambatan akan dikenakan sanksi poin A. 

4. Pengenalan Alat akan diadakan untuk masing-masing kelompok pada asistensi dasar teori. 

Pengenalan alat berupa penampilan video yang  berisikan video alat dan cara pengambilan 

data. 

5. Pengambilan data praktikum akan dilakukan oleh Asisten. Praktikkan diminta untuk 

memahami pengambilan data lewat video yang akan dibahas pada Asistensi dasar teori.  

6. Penilaian pengenalan alat dan cara pengambilan data akan diakumulasikan pada penilaian 

dasar teori. 

7. Asistensi Perhitungan Bab I-VI dilaksanakan pada tanggal 14 Oktober – 30 Oktober 

2020 

8. ACC Perhitungan Bab I-VI dari asisten laboratorium paling lambat tanggal  3 November 

2020. Dengan syarat melakukan minimal 3 kali asistensi. Untuk keterlambatan akan 

dikenakan sanksi poin A. 

9. Asistensi Pembahasan Bab I-VI dilaksanakan pada tanggal 4 November – 11 November 

2020 

10. ACC Pembahasan Bab I-VI dari asisten laboratorium paling lambat pada tanggal  13 

November 2020.  Dengan syarat melakukan minimal 2 kali asistensi. Untuk keterlambatan 

akan dikenakan sanksi poin B. 

11. Akan diadakan TES FENOMENA untuk masing – masing kelompok yang diadakan          

18 November – 26 November 2020. Pembagian shift TES FENOMENA akan ditentukan 

kemudian.  



 

 

 

 

12. Syarat mengikuti TES FENOMENA adalah mengikuti serangkaian kegiatan praktikum 

Laboratorium Fenomena Dasar Mesin, ACC dan Nilai pada dasar teori, perhitungan dan 

pembahasan bab I-VI , siap jilid , tanggung jawab personal , dan tanda tangan lembar 

pengesahan Asisten. 

13. Tanda tangan Lembar Pengesahan Asisten Paling Lambat tanggal 17 November 2020.  

14. Praktikan diwajibkan siap 10 menit sebelum TES FENOMENA dimulai. 

15. Keterlambatan lebih dari 10 menit setelah waktu yang ditentukan , praktikan akan 

dikenakan sanksi poin B. 

16. Asistensi Dosen dimulai Pada tanggal 1 Desember – 14 Desember 2020. 

17. ACC dari dosen pembimbing praktikum harus sudah didapatkan paling lambat pada 

tanggal 14 Desember 2020.  

18. Apabila terdapat kelompok ataupun Praktikkan yang tidak mendapatkan ACC dan  nilai dari 

dosen pada deadline yang telah ditentukan,  maka yang bersangkutan akan dikenakan sanksi 

yang akan ditentukan kemudian hari sesuai pertimbangan Asisten dan Kepala Laboratorium. 

19. Akan diadakan POST TEST untuk masing-masing kelompok yang diadakan pada 

tanggal 4 Desember 2020 . Pembagian shift POST TEST  akan ditentukan kemudian. 

20. Asistensi kepada asisten laboratorium dilaksanakan maksimal sampai pukul 21.00 WIB. 

21. Hari Sabtu, Minggu dan hari libur nasional tidak terhitung hari aktif asistensi. 

22. Apabila praktikkan telah mendapatkan sanksi poin B sebanyak 2 kali, akan dikenakan 

sanksi poin C. 

23. Apabila terdapat praktikkan yang tidak mengikuti asistensi sebanyak 3 kali pada jadwal 

yang telah disepakati, praktikkan yang bersangkutan akan dikenakan sanksi poin C. 

24. Bila tidak memenuhi ketentuan di atas maka akan dikenakan sanksi yang diatur kemudian. 

25. Peratuan diatas berlaku untuk seluruh praktikan FDM. 

26. Keterangan sanksi adalah sebagai berikut ; 

a. Sanksi poin A : Nilai pada Bab tersebut 60  

b. Sanksi poin B : Nillai pada Bab tersebut 0  

c. Sanksi poin C : GUGUR 

 

 

 



 

 

 

 

27. Ketentuan-ketentuan lain yang tidak tercantum di sini akan diatur kemudian. 

 

Demikian peraturan ini untuk dipergunakan sebaik-baiknya.  

 

 Malang,  18 September 2020 

 Kepala Laboratorium 

    Fenomena Dasar Mesin 

 

 

 

Dr. Putu Hadi setyarini, ST.,MT 
      NIP. 19770806 200312 2 001 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

TATA TERTIB SERANGKAIAN KEGIATAN PRAKTIKUM 

FENOMENA DASAR MESIN 

SEMESTER GANJIL 2020 / 2021 

 

1. Mahasiswa yang berhak mengikuti praktikum Fenomena Dasar Mesin adalah yang telah 

memprogram praktikum FDM pada saat pengisian KRS dan melengkapi administrasi di 

Laboratorium FDM serta  mengikuti serangkaian kegiatan praktikum. 

2. Pelaksanaan asistensi dan serangkaian kegiatan praktikum lainnya dilaksanakan secara 

daring menggunakan media yang disepakati oleh praktikkan dan asisten. 

3. Praktikan diwajibkan menyalakan kamera selama asistensi berlangsung. 

4. Pada saat asistensi, praktikan diwajibkan memakai pakain perkuliahan dalam mengikuti 

serangkaian kegiatan praktikum. 

5. Wajib mempersiapkan modul dan keperluan asistensi lain, selama mengikuti asistensi. 

6. Selama asistensi berlangsung, praktikan dilarang : 

a) Melakukan hal diluar keperluan asistensi. 

b) Merokok, dan makan. 

c) Meninggalkan media asistensi secara sengaja tanpa ada izin asisten. 

7. Bila tidak memenuhi ketentuan di atas maka akan dikenakan sanksi yang akan diatur 

kemudian. 

8. Ketentuan-ketentuan lain yang tidak tercantum di sini akan diatur kemudian. 

Demikian peraturan ini dipergunakan sebaik-baiknya. 

 

 

 

 Malang, 18 September 2020 

 Kepala Laboratorium 

    Fenomena Dasar Mesin 

 

 

 

Dr. Putu Hadi Setyarini, ST.,MT 
      NIP. 19770806 200312 2 001 



 

 

 

 


