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I. Tujuan 

Menjadi aturan yang harus diikuti oleh mahasiswa dalam 
melaksanakan kegiatan praktikum agar berjalan tertib dan 

lancar. 

 

II. Ruang Lingkup 

Instruksi Kerja tata tertib praktikum ini berlaku untuk 
praktikum yang dilakukan di Program Studi Farmasi Fakultas 
Kedokteran Universitas Brawijaya. 

 

III. Referensi 

 

Pedoman Pendidikan PSF FK-UB 

 

IV. Dokumen Terkait 

1. MP Penggunaan Laboratorium 
2. MP Pelaksanaan Praktikum 

 

 
V. Prosedur 

1. Mahasiswa yang mengikuti kegiatan praktikum adalah 
mahasiswa yang telah mendaftar dan mengisi mata 
kuliah tersebut pada KRS. 

2. Mahasiswa wajib mengikuti semua proses praktikum 
sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan oleh prodi. 

3. Mahasiswa wajib mengikuti etika praktikum yang telah 

ditetapkan oleh prodi, yaitu : 
Pakaian  

 Laki-laki  

 Menggunakan pakaian yang rapi dan sopan. 
 Tidak boleh menggunakan atasan kaos oblong 

dan atau celana berbahan jeans. 
 Harus menggunakan sepatu, tidak boleh 

menggunakan sandal atau sepatu sandal. 

 Praktikan harus memakai jas praktek dibawah 
lutut. 
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 Perempuan  

 Menggunakan pakaian yang rapi dan sopan. 
 Tidak boleh menggunakan atasan kaos 

oblong, baju ketat dan atau pendek, rok atau 
celana ketat yang terbuat dari bahan jeans 

dan rok pendek di atas lutut. 
 Harus menggunakan sepatu, tidak boleh 

menggunakan sandal atau sepatu sandal. 

 Praktikan harus memakai jas praktek dibawah 
lutut. 

 

Aktivitas selama praktikum 
 Selama praktikum telepon genggam dalam posisi silent 

atau off. 
 Selama praktikum mahasiswa tidak diperbolehkan 

menjawab telepon atau sms, kecuali dalam keadaan 
darurat. Mahasiswa yang ketahuan mempergunakan 

telepon genggam akan diberikan peringatan, jika 
peringatan tidak diindahkan maka dosen berhak menyita 
telepon gengam mahasiswa. 

 Selama praktikum laptop/notebook/netbook dalam 
keadaan mati (off), kecuali bila diizinkan oleh dosen 
pengampu. 

 Selama praktikum mahasiswa tidak diperbolehkan 
mengerjakan tugas lain yang tidak berhubungan dengan 

materi  praktikum yang sedang berjalan. 
Presensi  

 Mahasiswa harus mengikuti 100% dari seluruh kegiatan 

praktikum yang dijadwalkan, jika tidak bisa hadir pada 
saat praktikum, harus memberikan keterangan tertulis 
kepada penanggung jawab praktikum. 

 Alasan yang dapat diterima adalah sakit dengan disertai 
surat keterangan dari dokter. Untuk mengganti nilai 
pada saat tidak mengikuti praktikum, maka praktikan 

wajib menghubungi dosen terkait.  
 

Lampiran 

- 


