
TATA TERTIB PRAKTIKUM SISTEM DIGITAL 

 

1. Praktikum dimulai pukul 19.30 WIB setiap harinya. 

2. Praktikan harus hadir 10 menit sebelum praktikum dimulai 

3. Praktikan tidak diperbolehkan masuk Laboratorium sebelum dipersilahkan oleh 

koordinator praktikum. 

4. Selama praktikum harus menggunakan pakaian rapi dan sopan, tidak boleh 

menggunakan, jaket, kaos, celana training, sarung atau celana ¾. 

5. Praktikan mengerjakan praktikum sesuai dengan kelompok yang telah ditentukan 

6. Praktikan wajib mengikuti seluruh modul praktikum yang ada, meninggalkan salah 

satu modul tanpa alasan yang jelas dianggap gugur (kecuali mendapat izin dari 

koordinator praktikum). 

7. Asistensi dilaksanaan di area kampus. 

8. Pindah jadwal dimungkinkan jika ada pratikan yang bersedia ditukar dan disetujui 

oleh koordinator praktikum. (harus konfirmasi ke C.O asprak 24 jam sebelum 

praktikum) 

9. Jika praktikan telat, maka praktikan didenda dengan ketentuan sebagai berikut: 

a. Denda Rp. 5.000,- untuk telat 1 – 5 menit. 

b. Denda Rp. 10.000,- untuk telat 6 – 10 menit. 

c. Denda Rp. 20.000,- untuk telat 11 – 15 menit. 

d. Tidak diizinkan ikut praktikum untuk telat diatas 15 menit. 

10. Laporan ditulis tangan dengan tinta biru di kertas A4 bergaris sesuai dengan Format 

Margin. 

11. Praktikan sebelum melaksanakan kegiatan praktikum wajib mengumpulkan  

a. Cover . 

b. Tujuan praktikum. 

c. Dasar Teori minimal 4 Lembar mencakup semua materi permodul . 

d. Tugas Pendahuluan. 

e. Tabel pengamatan 

12. Jika tidak mengumpulkan saat pratikum dimulai maka akan di kenakan sanksi berupa 

denda Rp 2000 /point. 

a. Cover. 

b. Tujuan praktikum. 

c. Dasar Teori. 



d. Tugas Pendahuluan harus dijawab semua. 

e. Tabel pengamatan. 

 

13. Lembar Asistensi  

a. Lembar Asistensi dicetak di kertas bufalo warna putih. 

b. Lembar Asistensi harus ada foto ber-Almamater dengan background warna merah 

ditempel. 

c. Lembar Asistensi harus berstempel laboratorium. 

14. TP akan diupload kurang lebih 12 jam sebelum praktikum. 

15. Hasil percobaan ditempel pada table percobaan. 

16. ACC tiap modul harus berurutan dari praktikum pertama sampai terakhir dan batas 

ACC per modul adalah 14 hari setelah melaksanakan praktikum. 

17. Tidak boleh ada coretan dan penggunaan stypo (tip-X)maksimal 3x dalam setiap 

modul praktikum. 

18. Wajib membawa data sheet IC 7400, 7402, 7404, 7408, 7432, dan 7486 setiap 

praktikum. 

19. Setiap kelompok wajib membawa 1 laptop yang sudah terinstal proteus atau EWB 

20. Laporan akhir dijilid jadi satu dengan cover lapres. 

 

 

 

SISTEM PENILAIAN 

 

1. Asistensi 50% 

2. Pree test 10% 

3. Post test 20% 

4. Laporan resmi 20% 


