
 

 

TATA TERTIB LABORATORIUM 
UNVERSITAS BUDDHI DHARMA 

A. Penggunaan Komputer 

1. Laboratorium adalah sarana pengajaran dalam lingkup Universitas Buddhi Dharma 
2. Mahasiswa yang berhak atas pemanfaatan komputer adalah mahasiswa/i aktif. 

3. Penyimpanan data dilakukan di folder khusus dalam komputer yaitu di drive D: dan tidak 

dapat menggunakan flashdisk atau media penyimpanan lainnya tanpa ijin asisten 

laboratorium. 

4. Mahasiswa/i tidak boleh membuka, mendownload ataupun menyimpan file berbau 

pornografi & radikal. 

5. Setiap Mahasiswa/i harus mematikan komputer baik CPU maupun Layar Monitor setiap 

kali selesai menggunakan komputer. 

6. Setiap Mahasiswa/i menjaga kebersihan dan kerapian komputer dan ruangan.  

B. Pengajaran & Ujian 

1. Seluruh Mahasiswa/i wajib mengikuti praktikum komputer pada jam dan waktu yang telah 
ditentukan. 

2. Selama perkuliahan/ ujian berlangsung, Mahasiswa/i dilarang bermain games atau 

membuat keributan sehingga mengganggu Mahasiswa/i lain. 

3. Mahasiswa/i berhak meminta bantuan kepada asisten laboratorium seputar masalah 

pengoperasian perangkat komputer. 

4. Mahasiswa/i dilarang makan dan minum di dalam laboratorium. 

5. Mahasiswa/i harus merapikan kembali tempat yang dipakai. 

6. Mahasiswa/i wajib menjaga kebersihan laboratorium. 

7. Lokasi penyimpanan file harus sesuai dengan petunjuk asisten laboratorium. 

C. Penggunaan Hardware, Software & Internet 

1. Mahasiswa/i dilarang menghapus, menginstall software atau memodifikasi program dan 
tampilan komputer di laboratorium. 

2. Mahasiswa/i berhak melaporkan program yang rusak/tidak terinstall dengan baik kepada 

asisten laboraotorium. 

3. Mahasiswa/i tidak boleh menyebarkan virus ke komputer atau menginstall software- 

software lain yang dapat mengganggu sistem laboratorium. 

4. Mahasiswa/i dilarang merusak, memindahkan, atau mengambil hardware, software atau 

fasilitas laboratorium tanpa seijin asisten laboratorium. 

5. Mahasiswa/i berhak menggunakan semua software/hardware yang telah ditentukan oleh 

laboratorium. 

6. Mahasiswa/i tidak boleh membuka situs-situs yang berbau pornografi dan atau permainan. 

7. Mahasiswa/i yang ingin menggunakan internet harus memanfaatkan penggunaan internet 

sebaik-baiknya. 

8. Mahasiswa/i yang akan menggunakan internet harus sepengetahuan petugas lab dan dosen 

yang bersangkutan. 

  



 

 

TATA TERTIB LABORATORIUM 
UNVERSITAS BUDDHI DHARMA 

D. Sanksi 

1. Mahasiswa/i yang tidak mematuhi peraturan / ketentuan di atas maka akan mendapat 
sanksi, baik secara akademik maupun adminsitratif 

Demikian tata tertib laboratorium komputer Universitas Buddhi Dharma ini dibuat dan diharapkan 

kepada pengguna untuk menjaga kelangsungan tata tertib Laboratorium Komputer ini selama 

berlangsungnya kegiatan. Terima Kasih. 

Tangerang, Januari 2015 

 

 

Kepala Laboratorium Universitas Buddhi Dharma 

 

 

 

 

 


