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PERATURAN PRAKTIKUM DI LABORATORIUM KIMIA UIN MALIKI MALANG 

1. Praktikan wajib hadir sesuai jam praktikum.  

2. Keterlambatan maksimal 10 menit. Jika lebih dari 10 menit tidak diperkenankan 

mengikuti praktikum. 

3. Password berupa bab 1, bab 2, dan bab 3, MSDS. Khusus cara kerja ditulis dalam 

bentuk skema dengan kalimat pasif. 

4. Proses pengecekan dilakukan oleh laboran dan dibantu asisten. 

5. Bagi praktikan yang tidak membawa password tidak diperkenankan mengikuti 

praktikum. 

6. Pengecekan password dilakukan satu per satu di pintu masuk ruang laboratorium. 

7. Jika password tidak sesuai atau tidak lengkap, diberikan toleransi waktu 10 menit 

untuk melengkapi, dengan konsekuensi nilai pre test dianggap nol. 

8. Pada saat praktikum tidak diperkenankan keluar masuk kecuali untuk kepentingan 

praktikum. 

9. Laporan praktikum di tulis tangan pada kertas HVS ukuran A4 dengan warna tinta 

bolpoint biru. 

10. Referensi minimal 5 buku  

11. Pengumpulan laporan maksimal satu minggu setelah praktikum. Dikumpulkan 

bersamaan dengan password praktikum selanjutnya. Laboran atau asisten 

membubuhi tanda tangan dan tanggal pengumpulan. 

12. Bagi yang terlambat mengumpulkan, dianggap tidak mengumpulkan laporan 

13. Apabila semua praktikum sudah selesai, dan laporan sudah dinilai, maka semua 

laporan wajib dijilid menjadi satu dan dikumpulkan kembali untuk ditanda tangani 

Dosen pengampu. 

14. Bagi yang tidak mengumpulkan, nilai tidak dikeluarkan di KHS (kartu hasil studi). 

15. Laboratorium kimia tidak melayani praktikum susulan. 

16. Bagi yang tidak mengikuti praktikum dikarenakan sakit dan dibuktikan dengan surat 

keterangan Dokter, diperkenankan mengikuti praktikum di kelas lain. 
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ATURAN TAMBAHAN: 

1. Setiap kelompok wajib membawa tissue atau lap pada saat praktikum. 

2. Setiap praktikan yang membawa handphone wajib di silent dan tidak diperkenankan 

bermain handphone  pada saat praktikum berlangsung. 

3. Pada saat praktikum tidak diperkenankan duduk. 

4. Setiap selesai praktikum, laboratorium wajib dibersihkan. 

Peraturan ini dibuat dan ditetapkan untuk diketahui dan dilaksanakan sebaik-baiknya.  

Apabila dalam pelaksanaannya terdapat hal-hal yang kurang efektif untuk diterapkan, atau 

belum diatur dalam peraturan ini maka akan ditinjau ulang. 

Ditetapkan di Malang, 16 Februari 2014 

Mengetahui,  
Kajur Kimia 
 
 
 
 
Elok Kamilah Hayati, M.Si. 
NIP. 197906202006042002 

 
 
 

 
Asisten Praktikum, 
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NIM 

 
Praktikan, 
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NIM 

 

 

 

 
 
 

Kedalaman Spiritual, Keagungan Akhlak, Keluasan Ilmu dan Kematangan Profesional 
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