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KATA PENGANTAR 

Bismillahirrahmanirrahim, 

Assalamualaikum warah matullahi wabarakatuh 

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT karena atas berkat dan rahmat-

Nya lah sehingga Buku Panduan Pelaksanaan Praktikum dan Penelitian Laboratorium 

Biologi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sulawesi Barat dapat 

terselesaikan tepat pada waktunya. Buku ini disusun sebagai upaya mengoptimalkan 

jalannya aktivitas praktikum dan penelitian di Laboratorium Biologi, khususnya 

dalam masa pandemi Covid-19 saat ini. Kami berharap dengan adanya buku panduan 

ini, mahasiswa dan dosen yang akan melaksanakan aktivitas di Laboratorium Biologi 

memiliki rujukan untuk kegiatan praktikum dan penelitian. 

Buku Panduan Pelaksanaan Praktikum dan Penelitian ini berisi petunjuk 

tekhnis pelaksanaan setiap kegiatan mulai dari persiapan, pelaksanaan praktikum 

daring dan luring, pelaksanaan penelitian, tata tertib, protokol kesehatan, dan hal 

lainnya yang dianggap perlu mendapatkan penjelasan tata laksana. Kami 

mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya pada seluruh pihak yang telah 

memberi dukungan dalam penyusunan buku panduan ini baik berupa dukungan 

moril, tenaga, ide dan masukan. Semoga buku ini dapat bermanfaat bagi seluruh 

civitas akademik Universitas Sulawesi Barat pada umumnya, dan civitas akademik 

Prodi Pendidikan Biologi pada khususnya. 

Buku ini tentunya masih memiliki banyak kekurangan. Untuk itu, saran dan 

masukan dari pembaca sangat diharapkan untuk pengembangan buku panduan ini 

selanjutnya. Semoga buku panduan ini dapat dimanfaatkan dengan baik dan turut 

berkontrsibusi dalam meningkatkan pelayanan Laboratorium bagi dosen dan 

mahasiswa. 

Majene,      Agustus 2020 

Tim Penyusun 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. LATAR BELAKANG 

Corona Virus Diseases 2019 (Covid-19) telah ditetapkan sebagai pandemi 

global terhitung sejak Maret 2020. Hal ini berdampak pada perubahan atau 

penyesuaian di beberapa sektor, termasuk di dalamnya adalah pelaksanaan 

pembelajaran di tingkat Perguruan Tinggi. Menteri Pendidikan dan 

Kebudayaan, Nadiem Makarim menyampaikan bahwa pelaksanaan 

pembelajaran di tingkat Perguruan Tinggi pada semester ganjil Tahun Akdemik 

2020/2021 dilaksanakan secara daring (dalam jaringan). Namun terdapat 

beberapa kondisi khusus yang mengharuskan kegiatan dilaksanakan secara 

luring (luar jaringan) sebagaimana yang ditetapkan dalam Buku Panduan 

Penyelenggaraan Pembelajaran Semester Gasal 2020/ 2021 di Perguruan 

Tinggi. 

Kondisi khusus adalah keadaan yang tidak memungkinkan untuk 

dilaksanakannya kegiatan belajar secara daring, sehingga pelaksanaan 

kegiatannya dilakukan di kampus (on site) dengan tetap memperhatikan 

protokol kesehatan yang telah ditetapkan Gugus Covid-19. Kegiatan yang 

dimaksud diantaranya adalah: penelitian tugas akhir (skripsi, tesis, dan 

disertasi); praktikum/ tugas yang dilakukan di dalam Laboratorium, Studio, 

atau Bengkel; dan kegiatan akademik/vokasi serupa. 

Program Studi Pendidikan Biologi merupakan salah satu program studi 

yang bidang kajiannya tidak terlepas dari kegiatan praktikum. Hal ini penting 

mengingat objek kajian pada program studi ini merupakan makhluk hidup 

beserta segala macam fenomenanya, sehingga membutuhkan observasi untuk 

dapat memahami capaian-capaian pembelajaran pada setiap mata kuliah. 

Terlebih lagi mahasiswa Program Studi Pendidikan Biologi terorientasi untuk 

menjadi tenaga pendidik dan peneliti ke depannya, sehingga penting untuk 

dibekali dengan keterampilan laboratorium selama perkuliahan. Beberapa 

praktikum yang dapat dilaksanakan secara mandiri oleh mahasiswa akan 
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diupayakan untuk dapat dilaksanakan di rumah masing-masing. Namun untuk 

jenis-jenis kegiatan praktikum yang mengharuskan pelaksanaannya dilakukan 

di Laboratorium, maka kegiatan akan dilaksanakan secara luring di 

Laboratorium Biologi, Prodi Pendidikan Biologi, Universitas Sulawesi Barat. 

Berdasarkan hal tersebut, maka kami menyusun Panduan Pelaksanaan 

Praktikum dan Penelitian di lingkup Program Studi Pendidikan Biologi, 

Universitas Sulawesi Barat. Segala hal terkait pelaksanaan praktikum dan 

penelitian selama masa pandemi Covid-19 diatur dalam Panduan ini. 

B. MAKSUD DAN TUJUAN 

Panduan Pelaksanaan Praktikum dan Penelitian Laboratorium Biologi ini 

disusun dengan maksud agar pelaksanaan praktikum dan penelitian dapat lebih 

teratur dan terarah serta sesuai dengan protokol kesehatan Gugus Covid-19. 

Melalui panduan ini, diharapkan unsur-unsur yang terlibat memiliki persamaan 

persepsi dan aturan dalam pelaksanaan praktikum maupun penelitian.  

C. UNSUR- UNSUR YANG TERLIBAT 

Beberapa unsur-unsur yang terlibat dalam kegiatan praktikum maupun 

penelitian di lingkup Program Studi Pendidikan Biologi, Universitas Sulawesi 

Barat diantaranya adalah: 

1. Program Studi Pendidikan Biologi 

Program Studi Pendidikan Biologi dalam hal ini diwakili oleh Ketua Program 

Studi merupakan penanggung jawab pada setiap kegiatan yang terlaksana di 

lingkup Program Studi Pendidikan Biologi, Universitas Sulawesi Barat. Ketua 

Program Studi berkoordinasi dengan Koordinator Laboratorium dan Dosen 

Pengampu dalam penyelenggaraan praktikum 

2. Koordinator Laboratorium Biologi 

Koordinator Laboratorium Biologi merupakan penanggung jawab kegiatan 

yang  berlangsung di Laboratorium Biologi, termasuk di dalamnya adalah 

praktikum dan penelitian. Koordinator Laboratorium Biologi berkoordinasi 

dengan Ketua Program Studi, Kepala Laboratorim Terpadu Fakultas 

Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP), Universitas Sulawesi Barat serta 

Dosen Pengampu dalam pelaksanaan kegiatan praktikum. Koordinator 
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Laboratorium bertugas memantau, memonitor, dan mengkoordinir kegiatan-

kegiatan yang berlangsung di Laboratorium Biologi, serta melaporkan 

pelaksanaan kegiatannya kepada Kepala Laboratorium Terpadu FKIP, 

Universitas Sulawesi Barat. 

3. Dosen Pengampu 

Dosen Pengampu adalah dosen yang ditetapkan melalui Surat Keputusan 

Dekan FKIP, Universitas Sulawesi Barat sebagai pengajar dan penanggung 

jawab suatu mata kuliah. Dosen Pengampu bertugas menyusun Buku 

Panduan/ Penuntun Praktikum, menyeleksi asisten pendamping, memantau 

dan mengevaluasi kegiatan praktikum serta melaporkan pelaksanaan 

kegiatan praktikumnya kepada Koordinator Laboratorium Biologi.  

4. Asisten Pendamping Praktikum 

Asisten Pendamping Praktikum adalah mahasiswa aktif Program Studi 

Pendidikan Biologi yang mendaftar sebagai asisten pendamping melalui 

Koordinator Laboratorium Biologi dan dinyatakan lulus oleh Dosen 

pengampu. Asisten Pendamping bertugas membantu Dosen Pengampu dalam 

membimbing praktikan selama pelaksanaan praktikum. Kriteria Asisten 

Pendamping adalah telah menjalani minimal 5 semester perkuliahan dan 

telah lulus (baik teori maupun praktikum) pada mata kuliah yang didaftar 

dengan nilai minimal B. 

5. Praktikan 

Praktikan adalah mahasiswa aktif Program Studi Pendidikan Biologi yang 

mengambil mata kuliah praktikum (baik yang baru program maupun 

mengulang) dan dibuktikan dengan Kartu Rencana Studi yang disetujui oleh 

Pembimbing Akademik 

6. Peneliti 

Peneliti adalah mahasiswa aktif yang sedang melaksanakan penelitian untuk 

keperluan penyelesaian tugas akhir/ skripsi ataupun penelitian dalam 

rangka pengumpulan data untuk keperluan kompetisi. Peneliti juga termasuk 

dosen yang sedang menjalankan tri dharma perguruan tinggi.
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BAB II 

PANDUAN PELAKSANAAN PRAKTIKUM 
 

A. KETENTUAN UMUM 

1. Praktikum adalah bagian dari pengajaran yang bertujuan agar mahasiswa 

mendapat kesempatan untuk menguji dan melaksanakan secara langsung 

materi yang diperoleh dalam teori. Berdasarkan peraturan akademik 

Universitas Sulawesi Barat, praktikum merupakan satu kesatuan dengan 

mata kuliah. Sehingga ketidak lulusan pada praktikum menyebabkan ketidak 

lulusan pada mata kuliah. 

2. Pada kondisi normal praktikum dilaksanakan 170 menit untuk 1 sks, 

termasuk di dalamnya penyusunan laporan dan responsi. 

3. Praktikum luar jaringan (luring) merupakan praktikum yang dilaksanakan 

secara klasikal atau melalui pertemuan tatap muka di dalam laboratorium. 

Praktikum luring melibatkan secara langsung mahasiswa dan asisten 

pendamping praktikum. 

4. Praktikum dalam jaringan (daring) merupakan praktikum yang dilaksanakan 

melalui metode pembelajaran jarak jauh (distance learning) secara virtual. 

Praktikum daring dilakukan tanpa bertatap muka secara langsung, 

melainkan menggunakan metode-metode tertentu agar mahasiswa dapat 

mendapat pengalaman praktikum. Metode yang digunakan bergantung pada 

kesepekatan antara mahasiswa dan dosen pengampu. 

5. Praktikum selama masa pandemi Covid-19 dapat dilaksanakan secara luring, 

daring, atau menggunakan kedua metode (Mix method). Praktikum secara 

luring harus memperhatikan aturan-aturan yang ada di Laboratorium Biologi 

serta protokol kesehatan yang berlaku. Praktikum secara daring harus 

memperhatikan kepraktiksan dan aksesibiltas dari setiap metode atau 

perangkat yang digunakan. 

6. Praktikum diutamakan berjalan secara daring, namun jika kegiatan 

menyangkut kompetensi yang tidak dapat diperoleh secara daring maka 
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praktikum dapat dilakukan secara luring pada bagian akhir semester dengan 

tetap memperhatikan protokol kesehatan yang berlaku. 

7. Praktikum secara luring dilakukan di dalam Laboratorium Biologi FKIP 

Universitas Sulawesi Barat serta ruangan-ruangan lain yang dipandang 

representatif untuk kegiatan praktikum. 

8. Praktikum secara daring dapat berupa: 

a. Kegiatan pratikum yang dilakukan di rumah masing-masing praktikan 

berdasarkan arahan dan petunjuk pada buku penuntun yang diberikan 

oleh dosen pengampu mata kuliah secara online. 

b. Kegiatan praktikum yang dilakukan di rumah masing-masing praktikan 

dengan mengikuti arahan yang diberikan oleh dosen pengampu mata 

kuliah melalui video unjuk kerja. 

c. Kegiatan praktikum melalui laboratorium virtual yang dirancang oleh 

masing-masing dosen pengampu mata kuliah. 

d. Kegiatan praktikum lain berbasis online yang metode dan rancangannya 

dapat dengan mudah diakses oleh praktikan. 

B. TATA TERTIB PRAKTIKUM 

1. Praktikan wajib memiliki salinan buku penuntun praktikum sebagai bahan 

acuan dalam pelaksanaan praktikum. 

2. Praktikan mengenakan pakaian yang sopan dan rapi, menggunakan sepatu, 

serta mengenakan jas praktikum, baik untuk praktikum daring maupun 

luring. 

3. Praktikan diharapan telah membaca buku penuntun praktikum atau video 

unjuk kerja praktikum yang diberikan oleh dosen pengampu mata kuliah 

sebelum memulai praktikum. 

4. Untuk praktikum yang dilaksanakan di rumah masing-masing dengan 

merujuk pada buku penuntun maupun video unjuk kerja praktikum, maka 

pelaksanaannya harus dilakukan dalam batas waktu yang telah ditentukan 

oleh dosen pengampu mata kuliah. 
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5. Untuk praktikum yang dilaksanakan melalui aplikasi Laboratorium virtual, 

maka praktikan wajib mengikuti instruksi dari dosen pengampu mata kuliah 

dan melakukan praktikum pada batas waktu yang telah ditentukan. 

6. Untuk praktikum secara luring, maka diharapkan praktikan dapat hadir di 

Laboratorium paling lambat 10 menit sebelum jadwal praktikum dimulai. 

7. Praktikan wajib membawa buku penuntun praktikum dan lembar laporan 

sementara saat pelaksanaan praktikum luring. 

8. Praktikan wajib mengikuti kegiatan praktikum dari awal hingga akhir. 

9. Praktikan wajib menggunakan bahasa yang sopan kepada rekan praktikan, 

asisten pendamping, dan dosen pengampu mata kuliah. 

10. Praktikan yang menghilangkan atau merusak alat laboratorium wajib 

mengganti dengan alat yang sama. 

11. Praktikan tidak diperkenankan membawa pulang alat-alat laboratorium 

tanpa seizin koordinator laboratorium. 

12. Praktikan wajib membersihkan dan mengembalikan alat-alat yang 

digunakan saat praktikum telah selesai dilaksanakan. 

13. Asisten yang mendampingi praktikum luring wajib mengisi buku 

penggunaan ruangan serta mengisi daftar hadir. 

14. Praktikan wajib mengikuti minimal 80% seluruh kegiatan praktikum, baik 

daring maupun luring. 

15. Praktikan wajib mematuhi protokol kesehatan (poin F2) yang ditetapkan 

oleh Laboratorium Biologi.  

C. ALUR PELAKSANAAN PRAKTIKUM 

1. Koordinator Laboratorium Biologi berkoordinasi dengan Ketua prodi dan 

dosen-dosen di lingkup Program Studi Pendidikan Biologi terkait 

pelaksanaan praktikum. 

2. Dosen-dosen pengampu mata kuliah yang akan melaksanakan praktikum 

memasukkan daftar unit kegiatan praktikum serta daftar kebutuhan alat 

dan bahannya. 

3. Koordinator Laboratorium mengusulkan proposal atau Term of Reference 

(TOR) pelaksanaan praktikum di Laboratorium Biologi kepada Kepala 
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Laboratorium Terpadu FKIP untuk diteruskan ke Wakil Dekan II bidang 

keuangan. 

4. Koordinator Laboratorium membuka pendaftaran asisten pendamping 

praktikum pada semua mata kuliah berpraktikum. 

5. Koordinator Laboratorium berkoordinir dengan dosen pengampu mata 

kuliah melakukan seleksi asisten pendamping praktikum.  

6. Koordinator Laboratorium mengumumkan hasil seleksi asisten 

pendamping praktikum. 

7. Koordinator Laboratorium didampingi oleh Kepala Laboratorium Terpadu 

FKIP dan dosen-dosen pengampu mata kuliah memberikan pembekalan 

kepada asisten pendamping praktikum. 

8. Koordinator Laboratorium meminta kepada masing-masing dosen 

pengampu mata kuliah untuk membuat buku penuntun praktikum dan 

diarsipkan di Laboratorium.  

9. Koordinator Laboratorium meminta kepada masing-masing dosen 

pengampu mata kuliah untuk membagi kelompok mahasiswa dengan 

mempertimbangkan ruangan Laboratorium yang tersedia dan kapasitas 

tampung tiap ruangan. 

10. Koordinator Laboratorium menyusun jadwal praktikum beserta 

ruangannya dan dibagikan kepada dosen pengampu mata kuliah, asisten 

pendamping praktikum, dan mahasiswa. 

11. Asisten yang akan mendampingi pelaksanaan praktikum secara luring 

melakukan peminjaman alat dengan mengisi formulir yang disediakan oleh 

Koordinator Laboratorium paling lambat 3 hari sebelum pelaksanaan 

praktikum. 

12. Praktikan yang melaksanakan praktikum secara luring didampingi oleh 

asisten dan tetap dalam pengawasan masing-masing dosen pengampu mata 

kuliah. 

13. Praktikan melaporkan hasil kegiatan praktikumnya untuk dinilai oleh dosen 

pengampu mata kuliah dan dapat diwakilkan kepada asisten pendamping 

praktikum. 
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14. Apabila seluruh kegiatan praktikum telah selesai dilaksanakan, maka akan 

dilaksanakan Ujian praktikum oleh masing-masing dosen pengampu mata 

kuliah. 

15. Dosen pengampu mata kuliah melakukan perekapan nilai selama 

pelaksanaan praktikum dan menyetorkan hasil rekapan nilainya kepada 

Koordinator Laboratorium Biologi. 

16. Praktikan yang dinyatakan lulus praktikum akan diberikan surat 

keterangan lulus praktikum oleh Koordinator Laboratorium Biologi dengan 

terlebih dahulu menunjukkan bukti kartu kontrolnya. 

17. Koordinator Laboratorium menyerahkan nama-nama asisten pendamping 

praktikum yang terlibat aktif selama praktikum kepada Kepala 

laboratorium Terpadu FKIP untuk dibuatkan sertfikat asisten. 

D. PERSIAPAN PRAKTIKUM 

1. Penyusunan Buku Penuntun Praktikum 

a. Buku penuntun praktikum adalah buku panduan pelaksanaan praktikum 

yang disusun oleh dosen pengampu mata kuliah yang memuat rancangan 

praktikum untuk mencapai tujuan pembelajaran yang diharapkan. 

b. Buku penuntun praktikum berisi petunjuk-petunjuk pelaksanaan 

praktikum yang terdiri atas: latar belakang, tujuan, alat dan bahan, cara 

kerja, variabel-variabel yang diamati (bisa berupa pertanyaan singkat 

atau format tabel pengamatan). 

c. Buku penuntun untuk praktikum daring dapat digantikan dengan video 

peraga atau unjuk kerja yang diberikan oleh dosen pengampu atau 

penuntun yang terintegrasi dengan aplikasi laboratorium virtual. 

d. Buku penuntun hendaknya mencantumkan secara jelas alat dan bahan 

yang akan digunakan. Untuk praktikum yang dilaksanakan secara daring, 

hendaknya mempertimbangkan ketersediaan alat dan bahan di sekitar 

praktikan. 

e. Buku penuntun untuk praktikum secara luring diharapkan dapat 

diarsipkan di Laboratorium Biologi untuk dapat diperbanyak oleh 

praktikan secara mandiri. 
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f. Selama masa pandemi Covid-19 diharapkan dosen pengampu mata 

kuliah dapat memadatkan jumlah unit kegiatan praktikum dengan 

menggabungkan beberapa unit kegiatan dalam satu pertemuan. 

g. Selama masa pandemi Covid-19, praktikum yang dilaksanakan secara 

daring, luring, maupun dengan mix method diharapkan dapat dirancang 

dengan maksimal 10 kali pertemuan.  

2. Rekrutmen Asisten 

a. Rekrutmen asisten pendamping praktikum dilakukan untuk membantu 

dosen pengampu mata kuliah dalam pengawasan dan pembimbingan 

praktikum, khususnya yang dilaksanakan secara luring. Rekrutmen ini 

juga bertujuan untuk membina kader-kader calon pendidik dan peneliti 

sejak dini dengan memberikan pengalaman mendampingi praktikum. 

b. Rekrutmen asisten pendamping praktikum dilaksanakan secara terbuka 

dan dapat diikuti oleh seluruh mahasiswa Pendidikan Biologi yang 

memenuhi persyaratan. 

c. Syarat utama mendaftarkan diri sebagai asisten pendamping praktikum 

adalah telah menempuh 5 semester perkuliahan, telah melulusi mata 

kuliah yang didaftari dengan nilai minimal B serta telah lulus praktikum 

pada mata kuliah tersebut. 

d. Rekrutmen asisten pendamping praktikum dilakukan melalui 

Laboratorium Biologi dan berkoordinasi dengan masing-masing dosen 

pengampu mata kuliah. 

e. Adapun kriteria atau syarat tambahan lain disesuaikan dengan 

permintaan dosen pengampu mata kuliah. 

f. Pendaftaran asisten pendamping praktikum akan dibuka oleh 

Koordinator Laboratorium Biologi melalui link pendaftaran yang 

disiapkan, sedangkan untuk proses seleksinya akan dilakukan oleh 

masing-masing dosen pengampu mata kuliah. 

g. Hasil seleksi akan diumumkan oleh Koordinator Laboratorium Biologi. 

 

 



Panduan Pelaksanaan Praktikum dan Penelitian  2020

 
 

Panduan Pelaksanaan Praktikum  12 
 

3. Pembekalan Asisten 

a. Asisten pendamping praktikum yang dinyatakan lulus akan diberi 

pembekalan singkat mengenai pelaksanaan praktikum, khususnya di 

masa pandemi Covid-19. 

b. Materi pembekalan meliputi: tata tertib praktikum di Laboratorium 

Biologi, protokol kesehatan, alur pelaksanaan praktikum, tekhnis 

pelaksanaan praktikum, penilaian praktikum, serta hak dan kewajiban 

asisten pendamping praktikum. 

c. Pembekalan asisten akan dilakukan oleh Kepala Laboratorium Terpadu 

FKIP Universitas Sulawesi Barat, didampingi oleh Koordinator 

Laboratorium Biologi dan dosen pengampu mata kuliah. 

d. Jika kondisi ruangan memungkinkan, maka pembekalan asisten akan 

dilaksanakan secara langsung/ tatap muka, namun jika tidak 

memungkinkan maka pembekalan akan dilaksanakan secara virtual. 

e. Pembekalan asisten pendamping praktikum dilaksanakan paling lambat 

satu minggu sebelum pelaksanaan jadwal praktikum. 

f. Asisten yang berhalangan hadir mengikuti pembekalan dengan alasan 

tertentu diharapkan memberikan konfirmasi terlebih dahulu, baik 

melalui dosen pengampu mata kuliah maupun Koordinator 

Laboratorium Biologi. 

E. TEKHNIS PELAKSANAAN PRAKTIKUM DARING 

1. Praktikum daring dilakukan di bawah pengawasan dosen pengampu mata 

kuliah secara langsung. 

2. Dosen pengampu mata kuliah membagikan soft copy buku penuntun atau 

video-video peragaan/ unjuk kerja kepada prakitkan sebelum praktikum 

dimulai. 

3. Untuk praktikum yang dilaksanakan dengan menggunakan Laboratorium 

Virtual, diharapkan dosen pengampu mata kuliah dapat memberikan 

penjelasan singkat mengenai penggunaan aplikasi yang digunakan paling 

lambat satu hari sebelum pelaksanaan praktikum. 
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4. Alat dan Bahan: 

a. Alat dan bahan pada praktikum daring disesuaikan dengan kebutuhan 

alat dan bahan yang tertera di buku penuntun praktikum atau dapat 

disubstitusi dengan alat atan bahan dengan kegunaan serupa. 

b. Apabila praktikum daring dilaksanakan secarang langsung oleh 

praktikan di rumah masing-masing dengan dipandu oleh video peragaan 

atau buku penuntun, maka alat dan bahan yang digunakan disediakan 

oleh masing-masing praktikan. 

c. Alat dan bahan juga dapat berupa benda virtual apabila praktikum 

dilaksanakan menggunaan Laboratorium Virtual yang dirancang oleh 

masing-masing dosen pengampu mata kuliah. 

d. Dosen pengampu mata kuliah hendaknya mempertimbangkan 

ketersediaan alat dan bahan di lingkungan masing-masing praktikan atau 

memberikan pilihan alternatif lain sebagai pengganti atau substitusi alat 

dan bahan yang dimaksud. 

5. Waktu Praktikum: 

a. Praktikum secara daring dilakukan dalam rentang waktu pembelajaran 

semester secara aktif, dimulai dari minggu pertama perkuliahan hingga 

satu minggu sebelum pelaksanaan Ujian Akhir Semester (UAS). 

b. Praktikum dilaksanakan satu kali dalam seminggu untuk setiap mata 

kuliah agar menghindari tumpang tindih jadwal praktikum dengan mata 

kuliah lain. 

c. Jadwal praktikum daring disepakati bersama antara praktikan dengan 

dosen pengampu mata kuliah. 

d. Praktikan yang tidak melaksanakan praktikum pada waktu yang telah 

disepakati tanpa ada keterangan yang jelas, maka dianggap tidak 

mengikuti praktikum pada unit/ pertemuan tersebut. 

e. Praktikan yang berhalangan mengikuti praktikum daring pada waktu 

yang telah disepakati dengan alasan yang jelas seperti sakit, gangguan 

signal, gawai rusak, dll maka diharapkan segera melaporkan diri kepada 
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dosen pengampu mata kuliah untuk dapat diberikan perpanjangan 

waktu. 

f. Apabila hinga batas perpanjangan waktu, praktikan masih belum 

menyelesaikan praktikum daring, maka dianggap tidak mengikuti 

praktikum pada unit/ pertemuan tersebut. 

6. Praktikan yang melakukan dokumentasi praktikum baik dalam bentuk foto 

maupun video diharapkan tetap menggunakan pakaian yang sopan dan rapi 

serta menggunakan jas praktikum. 

F. TEKHNIS PELAKSANAAN PRAKTIKUM LURING 

1. Langkah-langkah pembukaan Laboratorium untuk praktikum: 

a. Apabila praktikum harus dilakukan secara luring maka hal yang perlu 

dihindari yaitu 3C: Closed Spaces (Ruang Tertutup), Crowded Spaces 

(Tempat Kerumumnan), dan Close Contact Situation (Situasi 

Berdekatan). 

b. Ketua Prodi Pendidikan Biologi dan Koordinator Laboratorium wajib 

melakukan pemeriksaan kesiapan pembukaan Laboratorium sesuai 

dengan standar yang sudah ditetapkan oleh Direktorat Jenderal 

Pendidikan Tinggi. 

c. Persiapan: Koordinator Laboratorium dan Ketua Prodi Pendidikan 

Biologi membentuk gugus tugas yang menetapkan prioritas kegiatan 

yang dapat diselenggarakan serta waktu penyelenggaraannya. Dosen-

dosen pengampu mata kuliah diangkat sebagai penanggung jawab 

kegiatan pada praktikum masing-masing. Setiap kegiatan praktikum 

yang akan dilaksanakan harus mengisi check list persyaratan pembukaan 

serta mematuhi protokol kesehatan yang ditetapkan. Isi check list, antara 

lain: ruang/fasilitas yang boleh dibuka dan persyaratannya, persyaratan 

sarana prasarana dan pengaturan ruang yang wajib 

dipenuhi/disediakan, jumlah maksimum orang yang berada di dalam 

ruang, jadwal dan izin penggunaan fasilitas, serta protokol kesehatan 

dan keselamatan untuk memastikan tidak terjadi 3C. 



Panduan Pelaksanaan Praktikum dan Penelitian  2020

 
 

Panduan Pelaksanaan Praktikum  15 
 

d. Penyiapan: Laboratorium harus memastikan terdapat ventilasi dan 

sirkulasi udara yang sehat dengan menggunakan exhaust fan atau jendela 

yang terbuka. Pengaturan ruang dengan jarak antar pengguna yang 

cukup (minimal 1,5 m). Tersedia tempat cuci tangan dengan air yang 

mengalir, sabun atau hand sanitizer. Tersedia toilet yang bersih dengan 

air yang cukup serta sabun cuci tangan. Membuat jadwal praktikum, 

daftar kelompok tiap ruangan, nama praktikan di tiap kelompok, nama 

asisten pendamping praktikum, serta nama dan nomor kontak dosen 

penanggung jawab. Check list dan protokol dicetak dan 

dipaparkan/dipasang di papan pengumuman di luar dan dalam 

laboratorium yang mudah dilihat. 

e. Pelaksanaan: Sebelum laboratorium digunakan, harus dipastikan check 

list telah terisi dan semua fasilitas berfungsi dengan baik. Orang yang 

boleh masuk ke laboratorium hanya mereka yang terdaftar untuk 

melakukan aktivitas pada jadwal yang telah ditetapkan dan dalam 

keadaan sehat. Orang yang boleh berada di laboratorium hanya mereka 

yang sehat, tidak memiliki faktor resiko seperti penyakit jantung, paru, 

liver, diabetes, dll. Semua orang yang menggunakan laboratorium harus 

saling menjaga, melindungi dan memantau satu dan lainnya serta 

memastikan setiap saat tidak terjadi situasi 3C. Bila dalam satu ruangan 

ternyata terdapat orang yang positif COVID-19 (PDP maupun OTG), maka 

seluruh orang dalam ruangan tersebut berstatus ODP dan harus 

dilakukan test COVID-19 serta dilakukan tindakan medis sesuai protokol. 

f. Pemantauan: Penanggung jawab matakuliah bersama dengan 

Koordinator Laboratorium bertugas memastikan terpenuhinya check list 

yang sudah disusun dan memantau terselenggaranya seluruh protokol 

yang ditetapkan. Apabila ada penyimpangan terhadap protokol atau 

terjadi kejadian di luar protokol harus melaporkan pada gugus tugas di 

satuan Pendidikan. Koordinator Laboratorium dapat mengusulkan 

perbaikan protokol berdasar kondisi dan situasi terbaru. 
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2. Protokol Kesehatan: 

a. Semua orang yang akan memasuki Laboratorium wajib menggunakan 

alat pelindung diri yang memadai seperti masker, face shield (opsional), 

sarung tangan latex (opsional). 

b. Gagang pintu dan bagian-bagian yang sering disentuh harus dibersihkan 

secara rutin menggunakan disinfektan. 

c. Sebelum dan setelah masuk laboratorium harus cuci tangan dengan 

sabun atau hand sanitizer. 

d. Setiap orang yang akan memasuki Laboratorium harus melakukan 

pengecekan suhu tubuh menggunakan thermogun. Bagi yang memiliki 

suhu tubuh diatas 37,5 oC, tidak diperkenankan memasuki ruangan 

Laboratorium. 

e. Tidak berdesak-desakan memasuki ruangan Laboratorium. Jaga jarak 

aman dengan mengatur sistem antrian berjarak 1-2 meter antar orang. 

f. Setiap orang yang memasuki Laboratorium wajib mengisi daftar hadir. 

g. Orang yang sedang kurang sehat atau memiliki gejala sakit, memiliki 

riwayat perjalanan dari daerah zona merah kurang dari 14 hari, serta 

pernah melakukan kontak dengan PDP atau ODP selama kurang dari 14 

hari, tidak diperbolehkan memasuki ruangan Laboratorium. 

h. Dalam satu ruangan hanya dapat menampung maksimal 2 kelompok 

(tiap kelompok terdiri atas 3 orang praktikan), 2 orang asisten 

pendamping, dan 1 orang dosen penanggung jawab. 

i. Praktikan hanya diperbolehkan membawa lembar pengamatan, 

penuntun, dan alat tulis ke dalam Laboratorium. 

j. Bahan-bahan praktikum yang dibawa dari luar Laboratorium harus 

dicuci dan dibersihkan terlebih dahulu. 

k. Batas waktu penggunaan ruangan Laboratorium maksimal 2 jam. 

l. Peralatan laboratorium yang digunakan bersama harus dipastikan telah 

disterilkan sebelum digunakan orang lain. 
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m. Tidak berdesak-desakan saat meninggalkan ruangan Laboratorium, tetap 

jaga jarak antrian keluar seperti halnya saat memasuki ruangan 

Laboratorium. 

n. Setelah melaksanakan praktikum, ruangan harus segera dibersihkan, 

mencuci alat-alat yang telah digunakan, serta menyemprot dengan 

disinfektan sarana-sarana Laboratorium yang digunakan. 

3. Alat dan Bahan: 

a. Alat dan bahan yang digunakan untuk praktikum luring disesuaikan 

dengan alat dan bahan yang tertera pada buku penuntun praktikum atau 

disubstitusi dengan bahan lain dengan sifat dan kegunaan serupa untuk 

menghindari praktikan berkerumun dan berkeliaran mencari bahan 

praktikum. 

b. Alat dan bahan diupayakan disediakan oleh Laboratorium kecuali alat 

dan bahan untuk keperluan pribadi praktikan selama praktikum serta 

bahan basah yang dapat diperoleh praktikan di sekitar tempat tinggalnya 

seperti beberapa jenis tumbuhan. 

c. Dosen penanggung jawab atau asisten pendamping praktikum 

hendaknya mengisi formulir peminjaman alat dan penggunaan bahan 

paling lambat 3 hari sebelum praktikum. 

4. Waktu Praktikum: 

a. Praktikum secara luring dilakukan dalam rentang waktu pembelajaran 

semester aktif dan diupayakan dilaksanakan pada bagian akhir semester. 

b. Jadwal praktikum disusun oleh Koordinator Laboratorium dengan 

mempertimbangkan kesiapan ruangan dan jumlah kelompok tiap mata 

kuliah. 

c. Praktikum dilaksanakan satu kali dalam seminggu untuk setiap mata 

kuliah dengan durasi maksimal 2 jam. 

5. Pelaksanaan praktikum luring sewaktu-waktu dapat berubah disesuaikan 

dengan perkembangan kondisi pandemi Covid-19. 

6. Praktikan yang tidak dapat melaksanakan praktikum secara luring dengan 

alasan yang jelas (sakit, memiliki riwayat faktor resiko, memiliki riwayat 
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perjalanan dari daerah zona merah kurang dari 14 hari, atau memilki 

riwayat kontak dengan ODP atau PDP kurang dari 14 hari) diharapkan 

untuk segera melaporkan diri kepada Koordinator Laboratorium atau Dosen 

Pengampu Mata kuliah untuk melakukan kegiatan pengganti praktikum 

sesuai kesepakatan. 

G. PENILAIAN PRAKTIKUM 

1. Kriteria Penilaian 

a. Kriteria penilaian untuk pelaksanaan praktikum terdiri atas: nilai 

respon, nilai praktikum, nilai laporan, dan nilai ujian praktikum dengan 

bobot masing-masing seperti yang tertera pada Tabel 1. 

Tabel 1. Bobot Penilaian Praktikum 

Kriteria Penilaian Bobot Penilaian 

Nilai Respon 10% 

Nilai Praktikum 30% 

Nilai Laporan 30% 

Nilai Ujian Praktikum 30% 

b. Nilai respon merupakan penilaian yang dilakukan untuk mengukur 

pemahaman awal dan kesiapan setiap praktikan terhadap materi yang 

akan dipraktikumkan. Responsi dilakukan sebelum praktikum, baik 

secara daring maupun luring. 

c. Nilai praktikum merupakan penilaian yang dilakukan atas aktivitas yang 

dilakukan praktikan selama praktikum berlangsung, seperti keahlian 

dalam menggunakan alat, pemahaman pada setiap langkah kerja, sikap 

selama praktikum, serta hasil temuan praktikum yang dituliskan ke 

dalam laporan sementara. 

d. Nilai laporan merupakan penilaian untuk tulisan ilmiah yang berisi 

pelaporan atas kegiatan praktikum yang dilakukan.  

e. Nilai ujian praktikum merupakan nilai evaluasi pelaksanaan seluruh 

kegiatan praktikum untuk mengukur pemahaman praktikan atas 

kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan. 
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f. Penilaian untuk tiap kriteria (kecuali nilai praktikum) dilakukan setiap 

pertemuan praktikum dan dituliskan pada karto kontrol praktikum. 

g. Nilai kelulusan praktikum minimal untuk tiap mata kuliah adalah 60. 

h. Praktikan yang dinyatakan tidak lulus praktikum, maka tidak lulus pula 

pada matakuliah tersebut. 

i. Untuk praktikum luring, apabila terdapat mahasiswa yang berhalangan 

hadir seperti yang dijelaskan pada poin F6, maka nilai pengganti untuk 

masing-masing kriteria diserahkan kepada masing-masing dosen 

pengampu mata kuliah. 

2. Laporan Praktikum 

a. Laporan praktikum merupakan tulisan ilmiah berisi pelaporan kegiatan 

praktikum. 

b. Laporan praktikum terdiri atas: latar belakang, tujuan, waktu dan 

tempat, alat dan bahan, cara kerja, hasil dan pembahasan, kesimpulan 

dan saran, serta daftar pustaka. 

c. Praktikan diharapakan menggunakan sumber-sumber rujukan primer 

seperti jurnal, buku atau sumber-sumber lain yang dapat 

dipertanggungjawabkan (tidak diperkenankan menggunakan rujukan 

dari sumber blogspot). 

d. Laporan praktikum dikumpulkan paling lambat satu minggu setelah 

pelaksanaan praktikum. 

e. Laporan praktikum dikumpulkan dalam bentuk soft file ke link yang akan 

disediakan oleh dosen pengampu mata kuliah atau melalui aplikasi lain 

seperti google classroom. Hal ini untuk meminimalkan kontak dengan 

asisten pendamping praktikum maupun dosen pengampu mata kuliah. 

f. Laporan yang dikumpulkan akan langsung dinilai dan tidak 

menggunakan sistem “pantul”. 

g. Laporan yang memiliki kemiripan isi tulisan lebih dari 60% dengan 

laporan lain, maka nilai kedua laporan akan dikosongkan. 
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3. Ujian Praktikum 

a. Ujian praktikum dilaksanakan di akhir semester setelah semua kegiatan 

praktikum baik daring maupun luring telah terlaksana. 

b. Ujian praktikum dapat diikuti oleh praktikan yang telah melaksanakan 

minimal 80% seluruh kegiatan praktikum. 

c. Ujian praktikum dilakukan secara daring/ online dengan metode ujian 

yang ditetapkan oleh masing-masing dosen pengampu mata kuliah. 

d. Praktikan yang berhalangan mengikuti ujian praktikum dengan alasan 

yang jelas, diharapkan segera melaporkan diri kepada dosen pengampu 

mata kuliah. 

e. Praktikan yang berhalangan mengikuti ujian praktikum dengan alasan 

yang jelas diperkenankan mengikuti ujian susulan paling lambat 1 

minggu setelah pelaksanaan ujian praktikum. 
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BAB III 

PANDUAN PELAKSANAAN PENELITIAN 
 

A. KETENTUAN UMUM 

1. Penelitian merupakan kegiatan penelusuran fakta melalui metode-metode 

ilmiah yang terstruktur dan sistematis. Penelitian dapat dilakukan di 

lapangan ataupun di dalam Laboratorium. 

2. Penelitian di Laboratorium Biologi mewadahi kegiatan-kegiatan penelitian 

bagi dosen dan mahasiswa di lingkup Universitas Sulawesi Barat pada 

umumnya dan di lingkup Prodi Pendidikan Biologi pada khususnya. 

3. Kegiatan penelitian yang dimaksud diantaranya adalah: penelitian untuk 

penyusunan tugas akhir mahasiswa, penelitian untuk keperluan tri dharma 

dosen, dan penelitian untuk keperluan ekstrakurikuler maupun kompetisi 

yang diikuti oleh mahasiswa. 

4. Pembukaan Laboratorium selama masa pandemi Covid-19 untuk kegiatan 

penelitian akan dilakukan berdasarkan prioritas kepentingan. 

5. Penelitian yang mendesak untuk segera dikerjakan karena alasan yang jelas, 

seperti deadline kegiatan atau untuk menjaga kesegaran bahan, akan 

diprioritaskan untuk dilaksanakan. Sedangkan untuk penelitian yang dapat 

ditunda untuk sementara waktu, maka dapat dilaksanakan ketika kondisi 

pandemi sudah membaik. 

6. Penelitian di Laboratorium biologi diprioritaskan bagi mahasiswa dan dosen 

di Lingkup Prodi Pendidikan Biologi FKIP Universitas Sulawesi Barat, 

adapun mahasiswa dari prodi lain dapat menyesuaikan jadwal penggunaan 

Laboratorium dengan mahasiswa dan dosen Prodi Pendidikan Biologi. 

7. Mahasiswa maupun dosen yang akan melakukan penelitian di Laboratorium 

Biologi selanjutnya disebut sebagai peneliti dalam panduan ini. 

B. TATA TERTIB PENELITIAN 

1. Peneliti yang akan melakukan penelitian di Laboratorium wajib melaporkan 

diri terlebih dahulu kepada Koordinator Laboratorium Biologi untuk 
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dijadwalkan dalam penggunaan ruangan, serta bersedia melakukan 

koordinasi lebih lanjut. 

2. Peneliti wajib mematuhi jadwal penggunaan ruangan Laboratorium yang 

telah ditetapkan. 

3. Peneliti wajib mengenakan pakain rapi dan sopan selama melaksanakan 

penelitian di Laboratorium Biologi, serta mengenakan jas Laboratorium. 

4. Dilarang membawa makanan dan minuman ke dalam Laboratorium. 

5. Mahasiswa dan dosen yang melakukan penelitian di Laboratorium Biologi 

wajib mematuhi protokol kesehatan (Poin C2) yang telah ditetapkan. 

6. Peneliti wajib mengajukan peminjaman alat kepada Koordinator 

Laboratorium apabila akan menggunakan alat-alat Laboratorium. 

7. Peneliti dikenakan biaya perawatan untuk penggunaan alat-alat 

laboratorium Biologi. 

8. Para peneliti yang menghilangkan atau merusak alat laboratorium wajib 

mengganti dengan alat yang sama. 

9. Peneliti tidak diperkenankan membawa pulang alat-alat laboratorium tanpa 

seizin koordinator laboratorium. 

10. Batas waktu peminjaman alat untuk penggunaan di luar Laboratorium 

Biologi adalah 7 hari dan dapat diperpanjang. 

11. Peneliti wajib membersihkan dan mengembalikan alat-alat yang telah 

digunakan. 

12. Penelitian yang membutuhkan pengamatan secara berkala dalam interval 

waktu yang telah ditentukan sebaiknya membawa pulang objek 

pengamatan, kecuali apabila objek harus tetap berada di Laboratorium 

untuk menjaga kesterilan objek penelitian. 

13. Peneliti yang akan menggunakan bahan-bahan habis pakai yang terdapat di 

Laboratorium wajib mengajukan permohonan terlebih dahulu kepada 

Koordinator Laboratorium dan menggantinya dengan bahan yang sama. 

14. Peneliti diharapkan tidak membawa rekan lebih dari satu orang ke dalam 

Laboratorium, kecuali apabila penelitian yang dilakukan dalam bentuk tim. 
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15. Peneliti wajib mengisi buku penggunaan ruangan setiap melakukan 

penelitian di Laboratorium. 

C. PERSIAPAN PENELITIAN 

1. Langkah-langkah pembukaan Laboratorium untuk penelitian: 

a. Koordintor Laboratorium harus memastikan menghindari 3C sebelum 

membuka Laboratorium untuk penelitian, yaitu: Closed Spaces (Ruang 

Tertutup), Crowded Spaces (Tempat Kerumumnan), dan Close Contact 

Situation (Situasi Berdekatan). 

b. Ketua Prodi Pendidikan Biologi dan Koordinator Laboratorium wajib 

melakukan pemeriksaan kesiapan pembukaan Laboratorium sesuai 

dengan standar yang sudah ditetapkan oleh Direktorat Jenderal 

Pendidikan Tinggi. 

c. Persiapan: Koordinator Laboratorium dan Ketua Prodi Pendidikan 

Biologi membentuk gugus tugas yang menetapkan prioritas kegiatan 

yang dapat diselenggarakan serta waktu penyelenggaraannya. 

Koordinator Laboratorium bertindak sebagai penanggungjawab kegiatan 

penelitian di Laboratorium Biologi. Setiap kegiatan penelitian yang akan 

dilaksanakan harus mengisi check list persyaratan pembukaan serta 

mematuhi protokol kesehatan yang ditetapkan. Isi check list, antara lain: 

ruang/fasilitas yang boleh dibuka dan persyaratannya, persyaratan 

sarana prasarana dan pengaturan ruang yang wajib 

dipenuhi/disediakan, jumlah maksimum orang yang berada di dalam 

ruang, jadwal dan izin penggunaan fasilitas, serta protokol kesehatan 

dan keselamatan untuk memastikan tidak terjadi 3C. 

d. Penyiapan: Laboratorium harus memastikan terdapat ventilasi dan 

sirkulasi udara yang sehat dengan menggunakan exhaust fan atau jendela 

yang terbuka. Pengaturan ruang dengan jarak antar pengguna yang 

cukup (minimal 1,5 m). Tersedia tempat cuci tangan dengan air yang 

mengalir, sabun atau hand sanitizer. Tersedia toilet yang bersih dengan 

air yang cukup serta sabun cuci tangan. Membuat jadwal penggunaan 

ruangan Laboratorium untuk penelitian, daftar nama pengguna ruangan 
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Laboratorium, serta nomor kontak dan identitas yang jelas dari tiap 

peneliti yang menggunakan ruangan Laboratorium. Check list dan 

protokol dicetak dan dipaparkan/dipasang di papan pengumuman di 

luar dan dalam laboratorium yang mudah dilihat. 

e. Pelaksanaan: Sebelum laboratorium digunakan, harus dipastikan check 

list telah terisi dan semua fasilitas berfungsi dengan baik. Selain itu, 

peneliti wajib melaporkan diri terlebih dahulu kepada Koordinator 

Laboratorium untuk penjadwalan penggunaan ruangan. Orang yang 

boleh masuk ke laboratorium hanya mereka yang terdaftar untuk 

melakukan aktivitas pada jadwal yang telah ditetapkan dan dalam 

keadaan sehat. Orang yang boleh berada di laboratorium hanya mereka 

yang sehat, tidak memiliki faktor resiko seperti penyakit jantung, paru, 

liver, diabetes, dll. Semua orang yang menggunakan laboratorium harus 

saling menjaga, melindungi dan memantau satu dan lainnya serta 

memastikan setiap saat tidak terjadi situasi 3C. Bila dalam satu ruangan 

ternyata terdapat orang yang positif COVID-19 (PDP maupun OTG), maka 

seluruh orang dalam ruangan tersebut berstatus ODP dan harus 

dilakukan test COVID-19 serta dilakukan tindakan medis sesuai protokol. 

f. Pemantauan: Koordinator Laboratorium bertugas memastikan 

terpenuhinya check list yang sudah disusun dan memantau 

terselenggaranya seluruh protokol yang ditetapkan. Apabila ada 

penyimpangan terhadap protokol atau terjadi kejadian di luar protokol 

harus melaporkan pada gugus tugas di satuan Pendidikan. Koordinator 

Laboratorium dapat mengusulkan perbaikan protokol berdasar kondisi 

dan situasi terbaru. 

2. Protokol Kesehatan: 

a. Semua orang yang akan memasuki Laboratorium wajib menggunakan 

alat pelindung diri yang memadai seperti masker, face shield (opsional), 

sarung tangan latex (opsional). 

b. Gagang pintu dan bagian-bagian yang sering disentuh harus dibersihkan 

secara rutin menggunakan disinfektan. 
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c. Sebelum dan setelah masuk laboratorium harus cuci tangan dengan 

sabun atau hand sanitizer. 

d. Setiap orang yang akan memasuki Laboratorium harus melakukan 

pengecekan suhu tubuh menggunakan thermogun. Bagi yang memiliki 

suhu tubuh diatas 37,5 oC, tidak diperkenankan memasuki ruangan 

Laboratorium. 

e. Tidak berdesak-desakan memasuki ruangan Laboratorium. Jaga jarak 

aman dengan mengatur sistem antrian berjarak 1-2 meter antar orang. 

f. Setiap orang yang memasuki Laboratorium wajib mengisi daftar hadir. 

g. Orang yang sedang kurang sehat atau memiliki gejala sakit, memiliki 

riwayat perjalanan dari daerah zona merah kurang dari 14 hari, serta 

pernah melakukan kontak dengan PDP atau ODP selama kurang dari 14 

hari, tidak diperbolehkan memasuki ruangan Laboratorium. 

h. Dalam satu ruangan hanya dapat menampung maksimal 4 orang peneliti 

atau maksimal 10 orang dalam satu ruangan. 

i. Peneliti tidak diperkenankan membawa barang yang tidak diperlukan 

dalam penelitian. 

j. Bahan-bahan yang dibawa dari luar Laboratorium harus dipastikan 

dalam kondisi steril. 

k. Peneliti diharapkan segera meninggalkan Laboratorium apabila 

kegiatannya telah selesai dilaksanakan. 

l. Peralatan laboratorium yang digunakan bersama harus dipastikan telah 

disterilkan sebelum digunakan orang lain. 

m. Tidak berdesak-desakan saat meninggalkan ruangan Laboratorium, tetap 

jaga jarak antrian keluar seperti halnya saat memasuki ruangan 

Laboratorium. 

n. Setelah melaksanakan praktikum, ruangan harus segera dibersihkan, 

mencuci alat-alat yang telah digunakan, serta menyemprot dengan 

disinfektan sarana-sarana Laboratorium yang digunakan. 
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D. TEKHNIS PELAKSANAAN PENELITIAN 

1. Alur pengajuan penggunaan ruangan Laboratorium untuk Penelitian: 

a. Peneliti mengajukan permohonan penggunaan ruangan kepada 

Koordinator Laboratorium Biologi dengan mengisi formulir yang 

disediakan. 

b. Peneliti menyerahkan surat izin penelitian dari Fakultas atau surat tugas 

penelitian beserta gambaran umum kegiatan penelitian kepada 

Koordinator Laboratorium untuk memastikan kesiapan Laboratorium 

mewadahi kegiatan penelitian tersebut. 

c. Apabila kondisi Laboratorium dan alat yang ada di Laboratorium 

memungkinkan untuk dilaksanakannya penelitian, maka Koordinator 

Laboratorium akan menyetujui permohonan penggunaan ruangan 

Laboratorium dan menghubungi peneliti. 

d. Koordinator Laboratorium menjadwalkan penggunaan ruangan bagi tiap 

peneliti dengan mempertimbangkan daya tampung ruangan dan jadwal 

praktikum yang dilaksanakan di Laboratorium. 

2. Peneliti yang telah mengajukan permohonan penggunaan ruangan akan 

dijadwalkan untuk menggunakan ruangan Laboratorium Biologi agar tidak 

berbenturan dengan jadwal praktikum dan penelitian lain. 

3. Jadwal penelitian akan diatur sedemikian rupa untuk mengakomodir 

terlaksananya penelitian. 

4. Peneliti menggunakan ruangan sesuai jadwal yang ditetapkan, namun 

apabila terjadi kondisi mendesak yang mengharuskan peneliti untuk segera 

menggunakan ruangan Laboratorium, maka peneliti dapat segera 

menghubungi Koordinator Laboratorium. 

5. Untuk penelitian yang membutuhkan pengamatan secara berkala dalam 

interval waktu tertentu maka, peneliti hanya diperkenankan memasuki 

ruang Laboratorium saat waktu pengamatan. 

6. Peneliti yang akan menggunakan alat Laboratorium Biologi baik di dalam 

maupun di luar ruangan diharapkan mengajukan mengajukan permohonan 
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peminjaman alat kepada Koordinator Laboratorium dengan mengisi 

formulir yang telah disediakan. 

7. Peneliti diharap membayar biaya perawatan atas penggunaan alat yang 

digunakan. 

8. Peneliti yang mengajukan peminjaman alat untuk penggunaan di luar 

Laboratorium diharapkan dapat memperpanjang waktu peminjaman setiap 

7 hari sampai alat selesai digunakan. 

9. Peneliti yang telah selesai menggunakan alat Laboratorium Biologi 

diharapkan segera mengembalikan alat tersebut. Koordinator akan 

memeriksa kondisi alat yang dipinjam, apabila terdapat alat yang rusak atau 

hilang, maka peneliti harus mengganti dengan alat yang sama. 

10. Kategori Alat Laboratorium: 

a. Alat kategori I merupakan alat laboratorium sederhana yang tidak 

membutuhkan prosedur penggunaan yang rumit dan dapat digunakan 

oleh siapa saja seperti: gelas kimia, tabung reaksi, labu erlenmeyer, gelas 

ukur, pipet tetes, cawan petri, batang pengaduk, botol semprot, spirtus, 

mortar, kaki tiga, kaca pembesar, dll. 

b. Alat kategori II merupakan alat laboratorium yang pengoperasian dan 

perawatannya sedang, risiko penggunaan sedang, akurasi/kecermatan 

pengukurannya sedang, serta sistem kerja yang tidak begitu rumit,  

seperti: mikroskop, lux meter, altimeter, hygrometer, alat pengukur gula 

darah, alat pengukur tekanan darah, oven, neraca analitik, dll. 

c. Alat kategori III merupakan alat yang cara pengoperasian dan 

perawatannya sulit, risiko penggunaan tinggi, akurasi/ kecermatan 

pengukurannya tinggi, serta sistem kerja rumit yang pengoperasiannya 

memerlukan pelatihan khusus/tertentu dan bersertifikat, seperti 

Polymerase Chain Reaction (PCR), High Performance Liquid 

Chromathpgraphy (HPLC), Spektrofotometer, Gas Chromatography-Mass 

Spectrometry (GC-MS), dll. 
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11. Biaya perawatan alat: 

a. Alat kategori I dikenakan biaya perawatan per paket yakni sebesar Rp. 

30.000,- untuk dosen dan mahasiswa Prodi Pendidikan Biologi dan Rp. 

50.000,- untuk dosen dan mahasiswa lain. 

b. Alat kategori II dikenakan biaya perawatan per alat yakni sebesar Rp. 

30.000,- untuk dosen dan mahasiswa Prodi Pendidikan Biologi dan Rp. 

50.000,- untuk dosen dan mahasiswa lain. 

c. Alat kategori III dikenakan biaya perawatan per alat yakni sebesar Rp. 

100.000,- untuk dosen dan mahasiswa Prodi Pendidikan Biologi dan Rp. 

130.000,- untuk dosen dan mahasiswa lain. 

12. Peneliti yang akan menggunakan bahan di Laboratorium Biologi 

diharapakan mengajukan permohonan penggunaan bahan kepada 

Koordinator Laboratorium dengan mengisi formulir yang telah disiapkan.  

13. Penggunaan bahan-bahan habis pakai di Laboratorium wajib untuk dibayar 

sesuai harga bahan dan jumlah bahan yang digunakan atau dapat pula 

diganti dengan bahan yang sama sesuai dengan jumlah yang digunakan. 

14. Peneliti yang telah menyelesaikan penelitian diharapkan melaporkan diri 

kepada Koordinator Laboratorium. 
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BAB IV 

PENUTUP 
 

Panduan Pelaksanaan Praktikum dan Penelitian Laboratorium Biologi FKIP 

Universitas Sulawesi Barat merupakan acuan dan pedoman bagi seluruh unsur 

yang terlibat serta pihak-pihak yang akan akan melaksanakan praktikum maupun 

penelitian. Khususnya dalam masa pandemi Covid-19 ini, dimana segala aktivitas, 

terbatasi sehingga memerlukan standar dan rujukan prioritas kegiatan serta 

petunjuk tekhnis pelaksanaan kegiatannya. 

Kami berharap dengan adanya Panduan Pelaksanaan Praktikum dan 

Penelitian ini dapat dimanfaatkan dengan sebaik mungkin demi tercapainya 

proses pembelajaran yang optimal. Kami juga berharap buku panduan ini dapat 

berkontribusi terhadap kemajuan perkembangan pendidikan di Universitas 

Sulawesi Barat pada umumnya, dan di Program Studi Pendidikan Bilogi pada 

khususnya. 

Demikian Panduan Pelaksanaan Praktikum dan Penelitian ini dibuat, untuk 

kesempurnaannya, kami sangat mengharapkan masukkan demi kemajuan dan 

peningkatan pelayanan Laboratorium Biologi. 
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Lampiran 1: Check List Kesiapan Laboratorium 

Persiapan Laboratorium 

No Persiapan Laboratorium 
Check 

List 
Ket 

1 Atur jadwal agar tidak terjadi 3C   

2 
Siapkan penanggung jawab protokol menghindari 
3C 

  

3 
Zonasi Laboratorium dan jadwal penggunaan 
dengan memperhatikan alur pergerakan manusia di 
luar dan dalam laboratorium 

  

4 
Pemilihan & penetapan staf yang bertugas (usia, 
sehat, riwayat co-morbid yang terkontrol) 

  

5 
Pemrioritasan kegiatan laboratorium (prioritas 
utama untuk tugas akhir dan penelitian urgent) 

  

6 
Protokol pelaporan dan penanganan bila ada 
anggota Laboratorium yang terinfeksi atau menjadi 
ODP/PDP 

  

7 
Tentukan langkah yang harus dilakukan bila 
laboratorium harus ditutup kembali karena suatu 
hal. 

  

8 

Pembatasan jumlah maksimum orang yang berada 
di dalam ruang/labortorium/studio setiap saat. 
Jumlah dan daftar nama yang bekerja di 
laboratorium setiap saat ditayangkan/paparkan di 
papan pengumuman/dekat pintu masuk Lab 

  

 

Keamanan dan Darurat 

No Keamanan & Kontan Darurat 
Check 

List 
Ket 

1 

Lakukan pemeriksanaan kesehatan setiap anggota 
Laboratorium dan pastikan Koordinator 
Laboratorium mengetahui nomor kontak seluruh 
anggota dan nomor kontak kondisi darurat yang 
harus dapat dihubungi bila ada yang sakit 

  

2 
Review dan pantau keamanan lingkungan dan 
update informasi 

  

3 
Pastikan tidak ada orang asing/tidak berhak yang 
masuk ke Laboratorium 

  

 

No Ruang-ruang Laboratorium 
Check 

List 
Ket 

1 
Tetapkan dan laksanakan aturan tentang makan dan 
minum di dalam lab/ruang (potensi penularan 
melalui makan bersama/berdekatan atau 
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menggunakan peralatan makan yang sama) 

2 
Bersihkan ruang kerja dan ruang bersama secara 
rutin (tempat cuci peralatan, microwave, coffee 
maker, tempat sampah) 

  

3 
Sediakan tempat cuci tangan dan sabun serta kertas 
tisu. Biasakan mencuci tangan saat masuk dan 
keluar Lab 

  

4 
Buang sampah dan sisa makanan di tempat sampah 
yang disediakan 

  

5 
Pastikan peralatan listrik dan kabel-kabel dalam 
keadaan baik dan aman 

  

6 
Sebelum memakai air dari kran, biarkan air 
mengalir sesaat untuk membersikan air yang 
menggenang 

  

7 
Hindari 3C di dalam ruang dengan menjaga jarak 
antar penghuni laboratorium 

  

8 
Arah petunjuk lalu lintas/arah alur bergerak seperti 
masuk dan keluar di lorong – lorong kampus sampai 
dengan ruang laboraturium 

  

9 
Pastikan terjadi sirkulasi udara yang baik di dalam 
Lab (hindari penggunaan AC) 

  

 

Penggunaan Laboratorium 

No Laboratorium 
Check 

List 
Ket 

1 
Sebelum memasuki Laboratorium/Studio, pastikan 
sirkulasi udara di dalam ruang berjalan dengan baik 

  

2 
Pastikan peralatan keamanan dan keselamatan 
kerja di dalam Lab berfungsi dengan baik 

  

3 
Pastikan peralatan Laboratorium berjalan dengan 
baik tidak ada kerusakan/gangguan 

  

4 
Pastikan ventilasi ruang Laboratorium/Studio 
berjalan dengan baik 

  

5 
Pelajari dan ikuti tata tertib dan SOP laboratorium 
dengan baik 

  

6 
Periksa pipa air dan gas di Laboratorium tidak ada 
yang bocor dan katup serta kran berfungsi baik 
sebelum saudara menggunakannya 

  

7 

Jangan memberikan peralatan Lab dengan tangan 
terbuka (gunakan sarung tangan latex atau 
bersihkan peralatan dengan disinfektan sebelum 
memakai/dipakai orang lain) 

  

8 
Selama bekerja di Laboratorium pastikan tidak 
terjadi 3C, dengan menjaga jarak atau memasang 
pegaman antar anggota yang ada di lab 
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9 
Sediakan perlengkapan cuci tangan dan sabun serta 
tissue pengering di Laboratorium. Cuci tangan saat 
masuk dan keluar Lab (meski keluar sebentar) 

  

10 
Rencanakan penelitian dengan seksama agar 
eksperimen berjalan efisien dan sesingkat mungkin 
berada di Laboratorium 

  

11 
Bila memungkinkan eksperimen dilakukan secara 
jarak jauh 
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Lampiran 2: Instrumen Pendukung Pelaksanaan Praktikum  
Formulir Penggunaan Bahan dan Peminjaman Alat untuk Praktikum 
 

UNIVERSITAS SULAWESI BARAT 

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN 

PROGRAM STUDI PENDIDIKAN BIOLOGI 

LABORATORIUM BIOLOGI 

Jalan Prof. Dr. Baharuddin Lopa, SH. Talumung, Majene, Sulawesi Barat 

Telp./Fax : (0422) 22995,website : http://www/univsulbar.ac.id 

FORMULIR PENGGUNAAN BAHAN DAN PEMINJAMAN ALAT 

LABORATORIUM UNTUK PRAKTIKUM 

Saya yang bertandatangan di bawah ini : 

Nama    : …………………………………………………………... 

NIM / Angkatan  : ………………………………………………………....... 

Program Studi   : …………………………………………………………... 

Fakultas   : …………………………………………………………... 

Alamat lengkap  : …………………………………………………….......... 

                                                  ......................................................................................... 

No.Tlp / Hp   : ………………………………………………………...... 

Selaku asisten pendamping praktikum mengajukan permohonan penggunaan bahan dan 

peminjaman alat Laboratorium Biologi, Program Studi Pendidikan Biologi, FKIP, 

Universitas Sulawesi Barat untuk keperluan praktikum: 

Nama Mata Kuliah  : …………………………………………………………... 

Semester / TahunAjaran : …………………………………………………………... 

Judul Unit Praktikum  : .................................................................................. 

Nama Dosen Pengampu  : …………………………………………………………... 

Adapun daftar alat dan bahan yang digunakan terlampir bersama permohonan ini. 

Segala bentuk kerusakan maupun hilangnya alat menjadi tanggungan kami, dan akan 

segera diganti dengan alat yang sama dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. 

  Majene,                         202_ 

Mengetahui, 

Dosen Pengampu,                 Peminjam, 

 

 

(…………………………...........)                              (…...….......………………....…) 

NIP./NIDN         NIM 

Menyetujui, 

Koordinator Laboratorium Biologi 

 

 

Arlinda Puspita Sari, S.Si., M.Si. 

NIP. 19900503 201903 2 018 

http://www/univsulbar.ac.id
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Lampiran 

No Nama Alat/ Bahan Jumlah 
Tanggal 

Peminjaman 

Tanggal 

Pengembalian 
Keterangan 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

                                                                                           Majene,                           202_ 

Koordinator Laboratorium Biologi,                                   Peminjam, 

 

 

(Arlinda Puspita Sari, S.Si., M.Si)                                     (..............................................) 

NIP. 19900503 201903 2 018                                            NIM. 
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Format Kartu Kontrol 
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Lampiran 3: Instrumen Pendukung Pelaksanaan Penelitian  

Formulir Pengajuan Penelitian di Laboratorium Biologi 
UNIVERSITAS SULAWESI BARAT 

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN 

PROGRAM STUDI PENDIDIKAN BIOLOGI 

LABORATORIUM BIOLOGI 

Jalan Prof. Dr. Baharuddin Lopa, SH. Talumung, Majene, Sulawesi Barat 

Telp./Fax : (0422) 22995,website : http://www/univsulbar.ac.id 

FORMULIR  PENGAJUAN PENELITIAN DI LABORATORIUM BIOLOGI 

Saya yang bertanda tangan di bawah ini : 

Nama    : ………………………………………………………....... 

NIM / NIP/ NIDN  : …………………………………………………………... 

Program Studi   : ………………………………………………………....... 

Fakultas   : ………………………………………………………....... 

Universitas/Instansi/Lab. : ………………………………………………………....... 

Alamat lengkap   : …………………………………………………………........ 

      ……………………………………………………………… 

No.Tlp / Hp   : ………………………………………………………....... 

Mengajukan permohonan untuk dapat melaksanakan penelitian di Laboratorium 

Biologi, Program Studi Pendidikan Biologi FKIP Universitas Sulawesi Barat 

Judul Penelitian   : …………………………………………………………….... 

      …………………………………………………………........ 

Nama Pembimbing   : …………………………………………………………... 

Waktu Penggunaan  : ………………………………………………………...... 

Saya menyatakan bersedia mematuhi segala aturan yang berlaku di Laboratorium 

Biologi selama melaksanakan penelitian. Bersama permohonan ini, saya lampirkan 

surat izin penelitian dari Fakultas/ Surat Tugas Penelitian dan gambaran umum 

penelitian saya. 

                                                                                        Majene, ………….......…202_ 

Mengetahui, 

Dosen Pembimbing,                 Peminjam, 

 

 

 

(…………...…………......………)                              (…............…...……......…………) 

NIP/NIDN                     NIM/ NIP/ NIDN 

Menyetujui, 

Koordintaor Laboratorium Biologi, 

 

 

 

Arlinda Puspita Sari, S.Si., M.Si 

NIP. 199005032019032018 

http://www/univsulbar.ac.id
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Formulir Penggunaan Bahan dan Peminjaman Alat untuk Penelitian 

UNIVERSITAS SULAWESI BARAT 

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN 

PROGRAM STUDI PENDIDIKAN BIOLOGI 

LABORATORIUM BIOLOGI 

Jalan Prof. Dr. Baharuddin Lopa, SH. Talumung, Majene, Sulawesi Barat 

Telp./Fax : (0422) 22995,website : http://www/univsulbar.ac.id 

FORMULIR PENGGUNAAN BAHAN DAN PEMINJAMAN ALAT 

LABORATORIUM UNTUK PENELITIAN 

 

Saya yang bertandatangan di bawah ini : 

Nama    : …………………………………………………………... 

NIM / NIP/ NIDN  : ………………………………………………………....... 

Program Studi   : …………………………………………………………... 

Fakultas   : …………………………………………………………... 

Universitas/Instansi/Lab. : ………………………………………………………...... 

Alamat lengkap  : …………………………………………………….......... 

                                                  ......................................................................................... 

No.Tlp / Hp   : ………………………………………………………...... 

Mengajukan permohonan penggunaan bahan dan peminjaman alat Laboratorium 

Biologi untuk keperluan penelitian 

Judul Penelitian   : …………………………………………………………….... 

      …………………………………………………………........ 

      ……………………………………….................................... 

Nama Pembimbing   : …………………………………………………………... 

Saya menyatakan bersedia membayar biaya perawatan alat sesuai dengan ketetapan 

Laboratorium Biologi dan mengganti seluruh biaya bahan yang saya gunakan atau 

mengganti dengan bahan yang sama. Adapun daftar alat dan bahan yang digunakan 

terlampir bersama permohonan ini. Segala bentuk kerusakan maupun hilangnya alat 

menjadi tanggungan saya, dan akan segera diganti dengan alat yang sama dalam waktu 

yang sesingkat-singkatnya. 

                                                                                           Majene,                            202_ 

Koordinator Laboratorium Biologi,                                   Peminjam, 

 

 

(Arlinda Puspita Sari, S.Si., M.Si)                                     (..............................................) 

NIP. 19900503 201903 2 018                                            NIM/ NIP/ NIDN 

 

 

 

http://www/univsulbar.ac.id
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Lampiran 

No Nama Alat/ Bahan Jumlah 
Tanggal 

Peminjaman 

Tanggal 

Pengembalian 
Keterangan 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

                                                                                           Majene,                            202_ 
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Formulir Peminjaman Alat di Luar Laboratorium Biologi 

UNIVERSITAS SULAWESI BARAT 

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN 

PROGRAM STUDI PENDIDIKAN BIOLOGI 

LABORATORIUM BIOLOGI 

Jalan Prof. Dr. Baharuddin Lopa, SH. Talumung, Majene, Sulawesi Barat 

Telp./Fax : (0422) 22995,website : http://www/univsulbar.ac.id 

FORMULIR PEMINJAMAN ALAT UNTUK PENELITIAN DI LUAR 

LABORATORIUM 

 

Saya yang bertandatangan di bawah ini : 

Nama    : …………………………………………………………... 

NIM / NIP/ NIDN  : ………………………………………………………....... 

Program Studi   : …………………………………………………………... 

Fakultas   : ………………………………………………………...... 

Universitas/Instansi/Lab. : ………………………………………………………...... 

Alamat lengkap  : …………………………………………………….......... 

                                                  ......................................................................................... 

No.Tlp / Hp   : ………………………………………………………....... 

Mengajukan permohonan peminjaman alat Laboratorium Biologi untuk keperluan 

penelitian yang akan digunakan di luar Laboratorium 

Judul Penelitian   : …………………………………………………………….... 

      …………………………………………………………........ 

      ……………………………………….................................... 

Nama Pembimbing   : …………………………………………………………... 

Lama Penggunaan  : ..................................................................... (maks 7 hari) 

Saya menyatakan bersedia membayar biaya perawatan alat sesuai dengan ketetapan 

Laboratorium Biologi. Segala bentuk kerusakan maupun hilangnya alat menjadi 

tanggungan saya, dan akan segera diganti dengan alat yang sama dalam waktu yang 

sesingkat-singkatnya. Adapun daftar alat yang digunakan terlampir bersama 

permohonan ini.  

                                                                                           Majene,                            202_ 

Koordinator Laboratorium Biologi,                                   Peminjam, 

 

 

(Arlinda Puspita Sari, S.Si., M.Si)                                     (...............................................) 

NIP. 19900503 201903 2 018                                            NIM/ NIP/ NIDN 
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Lampiran 4: Daftar Mata Kuliah Berpraktikum Di Program Studi Pendidikan 

Biologi FKIP Universitas Sulawesi Barat 

A. Daftar Mata Kuliah Praktikum di Laboratorium Biologi Berdasarkan Kurikulum 

2015 

Semester 
Kode Mata 

Kuliah 
Nama Mata Kuliah SKS 

I FMI0313 BIOLOGI UMUM 3 

II 
PBI0213 MORFOLOGI TUMBUHAN 3 
PBI0313 STRUKTUR HEWAN 3 
PBI0412 TEKNIK LABORATORIUM 2 

III 
PBI0823 BOTANI TUMBUHAN RENDAH 3 
PBI0923 ZOOLOGI INVERTEBRATA 3 
PBI1123 ANATOMI TUMBUHAN 3 

IV 

PBI1723 BOTANI TUMBUHAN TINGGI 3 
PBI1823 ZOOLOGI VERTEBRATA 3 
PBI1923 FISIOLOGI TUMBUHAN 3 
PBI2023 FISIOLOGI HEWAN 3 
PBI2122 PENGANTAR BIOTEKNOLOGI 2 
PBI2222 GENETIKA 2 
PBI2322 EKOLOGI PERAIRAN* 2 

V 
PBI2533 MIKROBIOLOGI 3 
PBI3232 EKOLOGI SERANGGA* 2 
PBI3432 ETNOBOTANI* 2 

VI 

PBI3633 EKOLOGI TUMBUHAN 3 
PBI3733 EKOLOGI HEWAN 3 
PBI3833 BIOLOGI TERAPAN 3 
PBI4033 MIKROTEACHING 3 
PBI4232 GIZI DAN KESEHATAN 2 

Keterangan: * mata kuliah pilihan 

 

B. Daftar Mata Kuliah Praktikum di Laboratorium Biologi Berdasarkan Kurikulum 

2019 

Semester 
Kode Mata 

Kuliah 
Nama Mata Kuliah SKS 

I PBI0313 19 BIOLOGI DASAR 3 
II PBI0812 19 MANAJEMEN LABORATORIUM  2 

III 

PBI1023 19 SISTEMATIKA TUMBUHAN 3 
PBI1123 19 SISTEMATIKA HEWAN 3 

PBI1323 19 
STRUKTUR DAN PERKEMBANGAN 
HEWAN I 3 

PBI1423 19 
STRUKTUR DAN PERKEMBANGAN 
TUMBUHAN I 3 

IV 
PBI1723 19 

STRUKTUR DAN PERKEMBANGAN 
HEWAN II 3 
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Semester 
Kode Mata 

Kuliah 
Nama Mata Kuliah SKS 

PBI1823 19 
STRUKTUR DAN PERKEMBANGAN 
TUMBUHAN II 3 

PBI1922 19 GENETIKA 2 
PBI2023 19 MIKROBIOLOGI 3 
PBI2322 19 PERILAKU HEWAN* 2 

V 

PBI2533 19 FISIOLOGI TUMBAHAN 3 
PBI2633 19 FISIOLOGI HEWAN 3 
PBI2732 19 PENGANTAR BIOTEKNOLOGI 2 
PBI3232 19 KULTUR JARINGAN 2 
PBI3532 19 MIKOLOGI* 2 
PBI3632 19 GIZI & KESEHATAN* 2 

VI 

PBI3833 19 MIKROTEACHING  3 
PBI3933 19 ANATOMI FISIOLOGI MANUSIA 3 
PBI4532 19 ENTOBOTANI* 2 
PBI4832 19 EKOLOGI SERANGGA* 2 
PBI5032 19 BIOLOGI TERAPAN* 2 

Keterangan: * mata kuliah pilihan  


