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• Asistensi Dasar Teori 

1. Asistensi dasar teori asisten dilaksanakan pada tanggal 10 – 21 Februari 2020. 

2. ACC bab 1, 2 dan, 3 paling lambat tanggal 18 Februari 2020, jika melebihi tanggal 

tersebut akan dikenakan denda. 

3. Deadline mati ACC bab 1, 2 dan, 3 tanggal 21 Februari 2020, jika melebihi tanggal 

tersebut akan dikenakan sanksi. 

4. Syarat asistensi dasar teori asisten pertama: 

▪ Datang lengkap satu kelompok 

▪ Membawa kartu asistensi 

▪ Masing-masing praktikan wajib membawa modul 

▪ Praktikan wajib mengisi dan melengkapi modul 

▪ Praktikan wajib mempelajari materi sebelum melakukan kegiatan asistensi 

5. Asistensi dasar teori dilaksanakan minimal 3 kali pertemuan 

 

• Praktikum 

1. Praktikum mesin pendingin dilaksanakan tanggal 24 - 28 Februari 2020. 

2. Praktikan diwajibkan hadir di laboratorium paling lambat 15 menit sebelum jadwal 

praktikum yang telah ditentukan. 

3. Jika praktikan belum hadir 15 menit sebelum jadwal praktikum yang telah ditentukan, 

maka praktikan akan dikenakan sanksi. 

4. Keterlambatan kehadiran lebih dari 10 menit dari jadwal yang telah ditentukan, 

praktikan tidak dapat mengikuti praktikum. 

5. Jika praktikan tidak dapat mengikuti kegiatan praktikum pada jadwal yang telah 

ditentukan, maka praktikan harus melakukan konfirmasi 1 hari sebelum praktikum 

dan baru bisa mengikuti praktikum setelah disetujui oleh asisten laboratorium mesin 

pendingin, serta wajib mencarikan pengganti dari kelompok yang lainnya. 

6. Selama jadwal praktikum tidak boleh melaksanakan asistensi bab 4 dan 5 

7. Pada saat kegiatan praktikum, praktikan harus bersepatu, menggunakan pakaian rapi, 

dan jas laboratorium berwarna putih polos dan hanya boleh berlogo UB. 
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8. Jika terjadi kerusakan alat akibat kelalaian anggota kelompok maka menjadi 

tanggung jawab kelompok yang bersangkutan dan kelompok tersebut dilarang 

melanjutkan praktikum sebelum menyelesaikan persoalan tersebut. 

9. Setiap kali praktikum berakhir praktikan wajib membersihkan serta merapikan alat-

alat dan tempat praktikum. 

10. Setiap pelanggaran yang dianggap merugikan Laboratorium akan diberikan sanksi 

11. Praktikan diwajibkan mengikuti Praktikum, jika tidak mengikuti Praktikum maka 

dianggap mengundurkan diri dalam mengikuti Praktikum Mesin Pendingin. 

12. Selama praktikum berlangsung, praktikan dilarang: 

▪ Makan, minum, dan merokok 

▪ Meninggalkan ruang praktikum tanpa ijin dari asisten 

▪ Mengoperasikan alat praktikum tanpa seijin asisten laboratorium pendingin 

 

• Asistensi Pembahasan 

1. Asistensi pembahasan dilaksanakan pada tanggal 2 – 13 Maret 2020. 

2. ACC bab 4 dan 5 paling lambat tanggal 9 Maret 2020, jika melebihi tanggal tersebut 

akan dikenakan denda. 

3. Deadline mati ACC bab 4 dan 5 tanggal 13 Maret 2020, jika melebihi tanggal tersebut 

akan dikenakan sanksi. 

4. Syarat asistensi pembahasan: 

▪ Datang lengkap satu kelompok 

▪ Membawa kartu asistensi 

▪ Membawa lembar data asli 

5. Asistensi pembahasan dilaksanakan minimal 3 kali pertemuan. 

 

• Tes Mesin 

1. Tes mesin dilaksanakan tanggal 30 Maret – 3 April 2020. 

2. Praktikan diwajibkan hadir di laboratorium paling lambat 15 menit sebelum tes mesin 

dimulai. 

3. Keterlambatan kehadiran tes mesin akan dikenakan sanksi. 

4. Keterlambatan kehadiran lebih dari 10 menit, praktikan tidak dapat mengikuti tes 

mesin. 



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 

FAKULTAS TEKNIK JURUSAN MESIN UNIVERSITAS BRAWIJAYA 

LABORATORIUM MESIN PENDINGIN 
Jl. Mayjend. Haryono 167 Malang 65145 Telp. (0341) 553286 

 

5. Jika praktikan tidak dapat mengikuti kegiatan tes mesin pada jadwal yang telah 

ditentukan, maka praktikan harus melakukan konfirmasi 1 hari sebelum tes mesin 

dan baru bisa mengikuti tes mesin setelah disetujui oleh asisten, serta wajib mencari 

pengganti dari kelompok lainnya. Jika tidak maka praktikan akan dikenakan sanksi. 

6. Pada saat kegiatan tes mesin, praktikan harus bersepatu, dan menggunakan pakaian 

rapi. 

7. Setiap pelanggaran yang dianggap merugikan Laboratorium akan diberikan sanksi. 

8. Selama tes mesin berlangsung, praktikan dilarang: 

▪ Makan, minum, dan merokok. 

▪ Meninggalkan laboratorium tanpa ijin dari asisten. 

▪ Mengoperasikan alat praktikum tanpa seijin asisten laboratorium pendingin. 

 

• Presentasi 

1. Presentasi dilaksanakan tanggal 6 – 13 April 2020. 

2. Praktikan diwajibkan hadir di laboratorium paling lambat 15 menit sebelum 

presentasi dimulai 

3. Keterlambatan kehadiran presentasi akan dikenakan sanksi berupa nilai 

presentasi minimum. 

4. Syarat mengikuti presentasi 

▪ Laporan kelompok bab 1, 2, 3, 4, 5 dan kelengkapan sudah diprint 

▪ Laporan individu bab 1, 2, 3 dan kelengkapan sudah diprint 

▪ Laporan individu bab 4 dan, 5 sudah ditulis tangan dengan tinta biru dan ACC 

tinta 

▪ Membawa presentasi yang berisi hasil perhitungan dan pembahasan, data hasil 

praktikum, dan HVAC. 

5. Kelompok yang sudah melakukan Presentasi Laporan dapat langsung maju bimbingan 

dosen setelah mendapat lembar persetujuan asisten 
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• Post Test 

1. Praktikan wajib mengikuti Post Test 

2. Post test dilaksanakan tanggal 15 April 2020. 

3. Praktikan diwajibkan hadir paling lambat 15 menit sebelum post test dimulai. 

4. Keterlambatan kehadiran lebih dari 10 menit setelah post test dimulai, praktikan 

tidak dapat mengikuti post test. 

5. Pada saat kegiatan post test, praktikan harus bersepatu, dan berpakaian rapi. 

 

• Asistensi Dosen 

1. Asistensi dosen dapat dilaksanakan setelah melakukan presentasi hingga tanggal 8 

Mei 2020. 

2. Praktikan harus sudah mendapatkan tanda tangan lembar pengesahan asisten sebelum 

melakukan asistensi dengan dosen. 

3. ACC dosen paling lambat tanggal 27 April 2020, jika melebihi tanggal akan 

dikenakan denda 

4. Deadline mati ACC dosen tanggal 8 Mei 2020, jika melebihi tanggal tersebut akan 

dikenakan sanksi. 

 

• Pengumpulan Laporan 

1. Pengumpulan laporan dilaksanakan tanggal 11 Mei 2020. 

2. Untuk keterlambatan pengumpulan laporan akan dikenakan sanksi. 
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➢ CATATAN: 

1. Untuk keterlambatan ACC asistensi asisten akan dikenakan denda  

Rp 3000/hari/bab/praktikan. 

2. Untuk keterlambatan ACC asistensi dosen akan dikenakan denda  

Rp 3500/hari/bab/praktikan. 

3. Peraturan yang belum ditentukan diatas akan ditentukan kemudian. 

 

Mengetahui, 

   Kepala Laboratorium Mesin Pendingin 

 

   Ir. Ari Wahjudi, MT. 

        NIK. 19680324 199412 1 001 


