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1. Mahasiswa yang diperkenankan menggunakan laboratorium dan melakukan praktikum
adalah mahasiswa yang terdaftar secara akademik (praktikan).
2. Jadwal Praktikum mulai jam 08.00 – 12.00 WIB dan 13.00 – 16.00 WIB (jika praktikum
di luar jadwal maka aslab/praktikan perlu mengkomunikasikan kepada Admin Lab Oto
3. Praktikan wajib hadir 15 menit sebelum praktikum dimulai, keterlambatan lebih dari 5
menit sejak praktikum dimulai, praktikan dianggap tidak hadir.
4. Peserta Praktikum (Praktikan) hadir tepat waktu dan mengisi presensi kehadiran.
(prosentase kehadiran harus 100 %).
5. Jika berhalangan hadir, praktikan harus dapat memberikan keterangan tertulis dan resmi
terkait dengan alasan ketidakhadirannya.
6. Praktikan berhalangan hadir dan hendak mengganti praktikum pada hari yang lain,
praktikan wajib meminta rekomendasi tertulis terlebih dahulu dari koordinator praktikum
dan kepala lab.
7. Praktikan dilarang berpindah jadwal praktikum di luar jadwal praktikum yang telah
ditentukan.
8. Praktikan memasuki ruang laboratorium telah mengenakan seragam Wearpark Otomotif
ITI, celana Panjang dan sepatu.
9. Jika akan meninggalkan ruang laboratorium, praktikan wajib meminta izin kepada Aslab
10. Praktikan mengecek kelengkapan alat/bahan SEBELUM dan SESUDAH pelaksanaan
praktikum.
11. Praktikan wajib melaporkan alat/media yang rusak dan pecah ke Admin Lab
12. Praktikan menjaga alat praktikum dengan baik dan membersihkan alat/bahan/media
praktikum selesai digunakan. Alat yang rusak atau hilang akan dimintai penggantian
sesuai ketentuan yang berlaku.
13. Praktikan merapikan media praktikum dan mengembalikan ketempat semula
14. Praktikan dimohon menjaga ketenangan dan ketertiban selama praktikum berlangsung.
15. Praktikan diharap menjaga kebersihan dan kerapian ruang praktikum, seperti membuang
sampah di tempat yang disediakan (Sebelah barat lab oto).
16. Praktikan membawa alat tulis yaitu lembar kerja, buku, bolpoint, penggaris dan
kelengkapan lainnya.
17. Selama praktikum diharap praktikan mengondisikan handphone agar tidak mengganggu
jalannya praktikum
18. Praktikan/Aslab dilarang merokok di lingkungan praktikum
19. Hari sabtu, minggu dan hari libur tidak dihitung sebagai waktu praktikum (kecuali ada
persetujuan Kaprodi Otomotif dan Ka.Lab Otomotif).
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