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PERATURAN PRAKTIKUM NC/CNC 

SEMESTER GENAP 2019/2020 

 

A. Peraturan Praktikum  

1. Praktikan diwajibkan mengikuti keseluruhan serangkaian praktikum NC/CNC Genap 

2019/2020.  

2. Praktikum terdiri dari praktikum TU CNC-2A dan praktikum TU CNC-3A, semua 

praktikan wajib mengikuti keduanya.  

3. Praktikan diharapkan hadir 15 menit sebelum praktikum dimulai.  

4. Praktikum dilaksanakan pukul 08.00-16.00 WIB pada tanggal 2 – 12 Maret 2020. 

Jika praktikum melebihi dari jam dan hari yang ditentukan, maka praktikum tersebut 

dapat dikoordinasikan dengan asisten yang bersangkutan.  

5. Toleransi keterlambatan yang dimana praktikan masih diperkenankan mengikuti sesi 

praktikum pada hari tersebut adalah 15 menit (pukul 08.15 WIB). Praktikan yang 

terlambat melebihi toleransi waktu tersebut maka tidak dapat mengikuti praktikum, 

dan nilai praktikum dianggap KOSONG.  

6. Praktikan yang datang melebihi pukul 08.00 WIB (terlambat) pada hari praktikum, 

akan dikenakan sanksi yang ditentukan kemudian.  

7. Praktikan dilarang meninggalkan Laboratorium selama praktikum berlangsung 

kecuali telah mendapatkan izin dari asisten yang bersangkutan. 

8. Praktikan dilarang melakukan kegiatan apapun kecuali yang berhubungan dengan 

kegiatan praktikum di dalam laboratorium selama praktikum berlangsung. 

9. Jika praktikan berhalangan hadir pada jam praktikum yang telah ditentukan dengan 

alasan akademis berupa kuis atau ujian, maka diwajibkan melapor ke Laboratorium 

paling lambat H-1 praktikum kelompok yang bersangkutan serta membawa fotokopi 

jadwal kuliah, untuk mendapatkan surat izin meninggalkan praktikum sementara 

pada waktu yang bersangkutan. Permintaan surat izin hanya diperbolehkan pada pukul 

08.00 – 16.00 WIB. 

10. Toleransi keterlambatan izin akademis adalah 10 menit dari jam izin yang telah 

ditentukan. Jika melewati batas waktu toleransi, maka praktikan yang bersangkutan 

akan mendapatkan nilai praktikum minimum.  
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11. Bagi praktikan yang tidak mengikuti praktikum tanpa alasan dan tanpa pemberitahuan 

sebelumnya maka nilai praktikum dari praktikan yang bersangkutan dianggap 

KOSONG. 

12. Praktikan dilarang mengoperasikan alat-alat praktikum dan alat elektronik tanpa 

adanya izin atau bimbingan dari asisten yang bersangkutan. Pelanggaran terhadap 

aturan ini akan dikenakan sanksi yang akan ditentukan kemudian.  

13. Jika terjadi kerusakan alat atau benda kerja, maka hal tersebut merupakan tanggung 

jawab kelompok yang bersangkutan, dan kelompok tersebut dilarang melanjutkan 

praktikum sebelum permasalahan tersebut terselesaikan.  

14. Setiap kali praktikum berakhir, praktikan wajib membersihkan dan merapikan alat - 

alat dan tempat praktikum dalam kondisi seperti semula.  

15. Selama praktikum berlangsung kegiatan asistensi ditiadakan.  

16. Setiap praktikan bertanggung jawab penuh atas jadwal praktikum yang telah dipilih.  

17. Jadwal praktikum tidak dapat ditukar terkecuali dengan alasan dan keterangan jelas 

yang dapat diterima oleh Laboratorium.  

18. Setiap pelanggaran yang dianggap merugikan Laboratorium akan diberikan sanksi 

yang akan ditentukan kemudian. 

19. Peraturan yang belum ditentukan akan ditentukan kemudian. 

 

B. Peraturan Asistensi  

1. Asistensi dilaksanakan pada hari Senin – Jum’at pada pukul 06.00 – 16.00 WIB.   

2. Pada saat asistensi, semua anggota kelompok harus hadir tepat waktu dan membawa 

kartu asistensi serta modul praktikum minimal 3 dalam satu kelompok. Waktu dan 

tempat asistensi dikoordinasikan dengan asisten/dosen yang bersangkutan.  

3. Asistensi terdiri dari asistensi dasar teori (BAB I-III), pra praktikum (BAB IV dan 

VI), asistensi pasca praktikum (BAB V dan VII), dan asistensi dosen.  

4. Asistensi Dasar teori (BAB I-III) dilaksanakan mulai tanggal 3 – 6 Februari 2020. 

5. Dasar teori (BAB I-III) harus sudah disetujui (ACC) paling lambat tanggal 6 Februari 

2020 pada pukul 16.00 WIB. Apabila terjadi keterlambatan akan dikenakan sanksi 

berupa denda sebesar Rp. 3000/bab/hari/praktikan.  
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6. Asistensi pra praktikum (BAB IV dan VI) dilaksanakan mulai tanggal 10 – 21 

Februari 2020.  

7. Pra praktikum (BAB IV dan VI) harus sudah disetujui (ACC) paling lambat tanggal 

21 Februari 2020 pukul 16.00 WIB. Apabila terjadi keterlambatan akan dikenakan 

sanksi berupa denda sebesar Rp. 3000/bab/hari/praktikan. 

8. Pra praktikum (BAB IV dan VI) harus sudah disetujui oleh asisten yang bersangkutan 

MAKSIMAL tanggal 28 Maret 2020 pukul 16.00 WIB. Jika pada sampai tanggal 

tersebut belum mendapatkan ACC, maka praktikan tidak dapat mengikuti praktikum 

dan nilai praktikum dianggap KOSONG.   

9. Asistensi Pasca praktikum (BAB V dan VII) dilaksakan mulai tanggal 30 Maret – 1 

April 2020.  

10. Pasca praktikum (BAB V dan VII) harus sudah disetujui (ACC) paling lambat pukul 

16.00 WIB pada tanggal 1 April 2020. Apabila terjadi keterlambatan akan dikenakan 

sanksi berupa denda sebesar Rp. 3000/bab/hari/praktikan. 

11. Pasca praktikum (BAB V dan VII) harus sudah disetujui oleh asisten yang 

bersangkutan MAKSIMAL tanggal 3 April 2020 pukul 16.00 WIB. Jika pada sampai 

tanggal tersebut belum mendapatkan ACC, maka praktikan tidak dapat mengikuti Tes 

Mesin dan nilai Tes Mesin dianggap KOSONG. 

12. Pemilihan jadwal Tes Mesin dilakukan pada tanggal 30 Maret – 3 April 2020 dengan 

syarat sudah ACC BAB V dan VII. Penentuan jadwal tes mesin dilakukan dengan 

sepengetahuan asisten dan dilakukan pada pukul 06.00 – 16.00 WIB. 

13. Praktikan bertanggung jawab atas jadwal Tes Mesin yang telah di pilih.  

14. Jadwal Tes Mesin TIDAK DAPAT DITUKAR  

15. Tes Mesin dilaksanakan mulai tanggal 6 - 9 April 2020.  

16. Lembar Persetujuan Asisten dapat mulai dimajukan pada asisten yang bersangkutan 

pada tanggal 13 April 2020. 

17. Asistensi Dosen dilaksakan mulai tanggal 13 – 24 April 2020.  

18. Asistensi Dosen dapat dilaksanakan setelah seluruh laporan praktikum kelompok 

bersangkutan di setujui (ACC) oleh asisten yang bersangkutan. 

19. Laporan praktikum harus sudah di setujui (ACC) oleh dosen pembimbing paling 

lambat 24 April 2020 pukul 16.00 WIB.  
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20. Apabila laporan praktikum tersebut belum disetujui (ACC) oleh dosen pembimbing 

pada tanggal 24 April 2020 maka praktikan tersebut diberi sanksi berupa denda 

sebesar Rp. 1000/hari/bab/praktikan. 

21. Laporan praktikum harus sudah disetujui (ACC) oleh dosen pembimbing 

MAKSIMAL tanggal 30 April 2020. Jika pada sampai tanggal tersebut belum 

mendapat ACC, maka praktikan yang bersangkutan akan dikenakan sanksi yang 

SEBERAT - BERATNYA dari pihak laboratorium. 

22. Jika lembar asistensi, kartu kendali dosen, lembar data praktikum, kertas plotter, atau 

benda kerja hilang, maka praktikan yang bersangkutan akan dikenakan sanksi yang 

SEBERAT - BERATNYA dari pihak laboratorium.  

23. Peraturan yang belum ditentukan, akan ditentukan kemudian. 
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 Mengetahui, 

  

 

Kepala Laboratorium 
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