TATA TERTIB LABORATORIUM IPA PRODI PGMI
KEWAJIBAN PRAKTIKAN
1. Masuk ruang laboratorium secara tertib dan teratur.
2. Praktikan berada dalam laboratorium sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan dan memasuki
ruang laboratorium seizin dosen/asisten lab.IPA.
3. Memakai pakaian rapi (tidak memakai kaos oblong dan sandal).
4. Memakai K3 saat praktikum (jas lab, masker, sarung tangan dan alas kaki).
5. Tas dan buku diletakkan di tempat yang telah disediakan, kecuali alat tulis yang diperlukan
(buku/modul petunjuk praktikum dan kartu kendali praktikum).
6. Menggunakan alat dan bahan praktikum harus sesuai petunjuk.
7. Jika merusakkan alat-alat, harus segera melapor kepada dosen/asisten lab.IPA.
8. Menggunakan bahan praktikum harus hemat dan sesuai petunjuk praktikum
9. Jika melakukan percobaan harus didampingi dosen pembina praktikum.
10. Menggunakan alat dan bahan berbahaya harus hati-hati.
11. Keluar masuk laboratorium IPA harus seizin dosen/asisten lab.IPA setiap selesai praktikum.
12. Praktikan menyerahkan dan menunjukkan data yang telah dilakukan saat praktikum dan
menjawab pertanyaan sesuai petunjuk praktikum.
13. Dari hasil praktikum, praktikan membuat laporan lengkap.
14. Menjaga kebersihan.
15. Hal-hal lain yang belum tercantum akan ditetapkan kemudian.
LARANGAN-LARANGAN
1. Membawa tas, makanan, minuman ke dalam ruang laboratorium (kecuali ada perintah).
2. Membawa alat atau bahan ke luar ruang laboratorium tanpa izin.
3. Bekerja menurut kemauan sendiri.
4. Mencicipi, membau bahan-bahan kimia yang berbahaya.
5. Mencoba mengoleskan cairan yang berbahaya pada kulit.
6. Bersendau gurau dan mengganggu teman lain yang sedang bekerja.
7. Mencoba-coba alat atau bahan praktikum yang membahayakan diri sendiri atau orang lain.
TINDAKAN/SANKSI TERHADAP PELANGGARAN
1. Praktikan yang tidak mematuhi tata tertib, dilarang mengikuti kegiatan praktikum dan
dikeluarkan dari ruangan.
2. Praktikan yang merusak alat-alat, harus mengganti sendiri jika ia bekerja sendiri dalam
melaksanakan praktikum.
3. Praktikan apabila bekerja dalam kelompok merusakkan alat-alat, maka kelompok tersebut harus
mengganti alat yang dirusakkan.
4. Prodi tidak bertanggung jawab, jika seorang
praktikan mengalami cedera atas
kelalaian/kesalahan sendiri dalam bekerja.

Palu, 18 Agustus 2019
An. Kepala Laboratorium IPA

Rahmawaty, S.Si., M.Pd

