Pengumuman

Persayaratan Mengikuti Praktikum SMT Ganjil 2020-2021
(Bagi Mahasiswa Angkatan 2015 s.d. 2019)
Persyaratan:
1. Melakukan Re-Registrasi Keikutsertaan Praktikum dengan menyerahkan KRS Tahun
Akademik 2020-2021 di Bagian Laboratorium, selambat-lambatnya tanggal 29
September

2020

atau

mengisi

data

isian

di

https://farmasi.peradaban.ac.id/layanan/laboratorium/praktikum
2. Melengkapi semua tanggungan Laboratorium semester sebelumnya (Penggantian
Kerusakan Alat). Penyelesain tanggungan laboratorium selambat-lambatnya tanggal
29 September 2020

Daftar Mahasiswa yang memiliki tanggungan laboratorium dapat dilihat di
Laboratorium
Bagi Mahasiswa yang melengkapi persyaratan melebihi tanggal yang telah
ditentukan, data persyaratan tidak dapat di proses.

Bumiayu, 29 Agustus 2020
Mengetahui,

Luthfi Hidayat Maulana, S.KM.,
M.Si.
Ketua Program Studi Farmasi

Syaiful Prayogi, S.Farm.
Laboran
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TATA TERTIB PRAKTIKUM
Dalam rangka pencegahan penularan dan penyebaran Infeksi Covid-19 di
Jawa Tengah khususnya di lingkungan Universitas Peradaban Penyelenggara
Laboratorium menetapkan tata tertib Praktikum sebagai berikut:
1.

Seluruh mahasiswa yang sudah mengambil mata kuliah praktikum
wajib mengikuti praktikum basah (di laboratorium perwakilan
kelompok) dan/atau video luring masing-masing kelompok.

2.

Perwakilan tiap-tiap kelompok maksimal 2 mahasiswa

3.

Praktikum akan dimulai pada minggu ke- 3/4 perkuliahan

4.

Asistensi wajib diikuti seluruh praktikan. Asistensi dilakukan secara
daring menggunakan Platform Microsoft Teams.

5.

Setiap praktikan wajib mengikuti praktikum sesuai jadwal yang
ditentukan

6.

Bagi praktikan yang berhalangan mengikuti praktikum wajib
memberikan keterangan yang jelas dibuktikan secara tertulis misal:
surat keterangan dokter maupun keterangan resmi lain yang dapat
dipertanggungjawabkan

7.

Seluruh praktikan wajib mengetahui kelompok masing-masing seperti
pada tabel pembagian kelompok, modul dan format laporan

8.

Laporan Praktikum dikumpulkan/dilaksanakan sesuai jadwal yang
sudah ditentukan

9.

Laporan Praktikum tulis tangan menggunakan tinta warna biru,
kertas A4 dikumpulkan dalam bentuk soft file (scan/foto) dalam
format .pdf atau hard file

10. Jika dikumpulakn dalam bentuk soft file, nama file mengikuti
ketentuan berikut:
NIM_Nama_Kel_Gel_Makul_Topik
Contoh: 42118006_Desti V_Kel2_Gel2_AOMK_Penetapan Kadar Vit C
11. Praktikan dalam menyerahkan laporan praktikum wajib menegakan
etika akademik, bila ditemukan adanya pelanggaran seperti copy
paste antar sesama praktikan atau dari web/ jurnal ataupun sumber
lainnya, praktikan akan menerima sanksi berupa: pengembalian
naskah laporan untuk diperbaiki dan apabila tidak mengindahkan hal
tersebut akan diberi nilai D
Catatan: semua laporan tertulis yang diterima diperiksa plagiarism,
bila melebihi 45% plagiarism naskah akan dikembalikan
12. Hal-hal lain yang belum tercantum dalam peraturan dan tata tertib
diatas dapat diatur dan dipertimbangkan lebih lanjut.
Paguyangan, 22 September 2020
Laboran

Syaiful Prayogi, S.Farm.

