PEDOMAN DAN TATA TERTIB PADA LABORATORIUM
1. Pedoman tindakan pencegahan dan pemeliharaan alat-alat perkakas/mesin yang
digunakan.
Laboratorium adalah tempat praktikum oleh karena itu kegiatan praktikum wajib
mengikuti semua aturan dilaboratorium tersebut antara lain :
1.

Periksa aliran listrik (saklar) sebelum mesin dinyalakan.

2.

Sebelum mesin beroperasi periksalah minyak pelumas dan air pendingin (colled)
yang terdapat pada mesin tersebut.

3.

Gunakan minyak yang sesuai dan periksa bagian-bagian tersebut, mungkin ada
baut yang longgar.

4.

Periksa handel sebelum menjalankan mesin (posisi stabil atau normal)

5.

Kunci Chak (kunci pemegang benda kerja) harus dikembalikan pada setelah
menjepit atau melepaskan benda kerja.

6.

Waktu membuka dan memasang benda kerja harus memakai landasan dari kayu
pada bed mesin.

7.

Hindarilah pekerjaan yang merusak bagian-bagian dan apabila waktu bekerja
perhiasan (cicin dan jam tangan harus dilepaskan)

8.

Hindarilah memperbaiki dan mengencangkan chak apabila mesin sedang
beroperasi.

9.

pergunakan alat-alat bantu sesuai dengan fungsinya dan hindarilah mengukur
benda kerja pada saat mesin beroperasi.

10. Bekerjalah sesuai dengan tugas yang diijinkan dan pergunakanlah alat-alat mesin
dan mesin yang sewajarnya.
11. Untuk mesin-mesin atau alat bantu yang belum diketahui penggunaannya mintalah
petunjuk terlebih dahulu pada asisten sebelum digunakan.

2. TATA TERTIB LABORATORIUM
Untuk kelancaran pelaksanaan praktikum, maka praktikum diwajibkan mentaati semua
tata tertib yang berlaku.
1. Mengisi form peminjaman alat/bahan praktikum (20 menit sebelum praktikum
dimulai)
2. Hadir 15 menit sebelum praktikum dimulai.
3. Membawa perlengkapan praktek yang dibutuhkan sebagaimana yang diwajibkan
untuk praktikan.
4. Bersiap diri serta mempelajari penuntun, literatur yang ada hubungannya dengan
percobaan yang akan dilakukan.
5. Praktikan tidak diperkenankan memakai SANDAL dan KAOS OBLONG, baik
pada saat praktikum atau pada saat asistensi laporan.

3. TATA TERTIB PELAKSANAAN PRAKTIKUM
Semua peserta praktikum dianggap telah mengerti tentang bahaya atau
kecelakaan yang dapat terjadi dan dapat merusak kesehatan. Olehnya itu bekerjalah
dengan teliti.
Adapun tata tertib pelaksanaan antara lain :
1. Memulai suatu percobaan dengan berdoa menurut keyakinan masing-masing jika
muslim mengucapkan Basmallah
2. Tidak dibenarkan mengoperasikan mesin sebelum ada petunjuk dari asisten.
3. Perkakas dan alat ukur yang digunakan oleh praktikan harus dengan persetujuan
asisten atau laboran.
4. Tidak dibenarkan membawa makanan dan minuman kedalam laboratorium.
5. Kerusakan alat akibat tidak mematuhi semua aturan sesuai petunjuk asisten, maka
praktikan diharuskan mengganti alat tersebut ( atas nama kelompok bukan
perorangan )
6. Setelah selesai praktikum maka langkah pertama adalah mematikan power suplay
dengan jalan memindahkan saklar dari posisi ON ke posisi OFF. Jika komputer (klik
logo windows pilih “shut down”)

SISTEMATIKA LAPORAN PRAKTIKUM
1. Laporan diketik rapih dan disusun pada kertas A4 dengan jarak 2 (dua) spasi tidak
timbal balik dan tidak boleh menggunakan kertas bergaris.
Aturan margin : Kiri = 4, Kanan = 3, Atas = 3, Bawah 4

2. Laporan disusun menurut sistematik yaitu :
-

Lembaran pengesahan

-

Surat pernyataan

-

Daftar isi

-

Momen klatur

-

Kata pengantar

-

BAB I Pendahuluan
1.1 Sejarah Keilmuan
1.2 Perkembangan keilmuan di indonesia

-

BAB II
2.1 Judul percobaan 1 (sesuai dengan urutan pelaksanaan)
2.1.2 Tujuan percobaan
2.1.3 Teori yang ada hubungannya dengan percobaan (referensi)
2.1.4 Perhitungan yang meliputi perhitungan / perencanaan
2.1.5 Jawaban pertanyaan

-

BAB III
3.1 Kesimpulan
3.2 Saran

-

Daftar pustaka

3. Laporan harus diberi sampul yang rapih dan dijilid buku, cover dibedakan menjadi 2
(dua) warna yakni :


Prodi S1. Teknik Industri : BIRU



Prodi. S1. PTM : Merah Maron
Demikian tata tertib ini dibuat, agar praktikan dapat memperhatikan dengan
penuh rasa tanggung jawab dan apabila ada hal-hal yang belum tercatat atau
tercantum dalam tata tertib ini, maka akan diatur kemudian.
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Dengan ini menyatakan bahwa :
1.

Laporan praktikum Analisis Perancangan Kerja 1 (APK 1) adalah data yang benar
dan sesuai dengan modul praktikum.

2.

Kegiatan praktikum dilaksanakan di Laboratorium APK & E Teknik Industri FTUNG

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan penuh tanggung jawab dan tanpa paksaan dari
pihak manapun. Dengan ini saya siap menerima konsekuensi dari pernyataan yang saya buat
ini.
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