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PENGUMUMAN 

1. Pendaftaran Asisten Praktikum dan Responsi dilaksanakan mulai tanggal 19-30 Agustus 2019. 

2. Pendaftaran Asisten hanya dilakukan via online yaitu mengisi formulir online yang akan 

diumumkan melaui website Jurusan Statistika.  

3. Hasil penerimaan asisten praktikum dan responsi yang diterima akan diumumkan pada minggu 

selanjutnya setelah pendaftaran selesai (bisa dilihat di papan pengumuman ruang LABORAN dan 

website Jurusan Statistika). 

4. Bagi asisten yang telah diterima apabila ingin mengundurkan diri, harus konfirmasi ke ruang 

LABORAN dan mencari pengganti sesuai dengan kriteria Asisten. 

 

PERSYARATAN 

Adapun persyaratan bagi para calon asisten praktikum yang ingin mendaftar antara lain yaitu sebagai 

berikut : 

1. Mengisi formulir online melalui link di website Jurusan Statistika (statistika.ub.ac.id) dan diisi 

lengkap. 

2. Sudah pernah mengampu mata kuliah yang ingin diasisteni dengan nilai minimal A, apabila (tidak 

ada yg memenuhi nilai A maka minimal B+) dibuktikan dengan melampirkan file KHS sesuai 

mata kuliah yang akan diasisteni. 

 

CATATAN BAGI ASISTEN 

1. Praktikum dimulai pada tanggal 16 September 2019. 

2. Praktikum dan  Responsi dilaksanakan sebanyak 8 kali pertemuan (8 minggu, sudah termasuk 

UTP/R dan UAP/R). 

3. Selama dilaksanakannya UTS dan UAS, kegiatan praktikum dan responsi ditiadakan. 

4. Bagi asisten praktikum dimohon yang nantinya telah diterima harap untuk konfirmasi dengan 

Laboran tentang jadwal pelaksanaan praktikum yang diasuh. 

5. Penilaian praktikum dan responsi meliputi 20% tugas + 25 % UTP + 25 % kehadiran + 30% UAP  

atau disesuaikan dengan aturan penilaian dari Dosen Pengampu Mata Kuliah yang bersangkutan. 

6. Nilai Praktikum/Responsi berupa angka dan huruf  ditulis di dalam form penilaian yang sudah 

disediakan di website (statistika.ub.ac.id/laboratorium) diprint diserahkan kepada Dosen 

Pengampu MK dan Laboran (harus ditandatangani oleh Dosen Pengampu) serta dikirim via email 

kepada Laboran  paling lambat pada akhir kegiatan praktikum (6 Desember 2019). 

7. Dimohon untuk selalu mengecek update informasi di papan pengumuman ruang LABORAN atau 

bisa dilihat di website laboratorium dengan alamat statistika.ub.ac.id/laboratorium. 

 


