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.,'i *'i KEMENTEzuAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
, ,.,,,,,,,,,, NSTITUT SENI INDONESIA (ISD suRAKAnri' 'r 'j.i FAKULTAS SENI RUpA DAr{ DESAIN

Jl'RingRoadUtara,KampusllMoiosongo,surakarta5Tr2Tl'erp(027\6a76-5gFax.646175

Diberitahukan kepada seluruh jajaran pengelola Jurusan/program studi dan mahasiswa dilingkungan Fakultas Seni Rupa aan oesain, bahwa aiurr.r pung.rorr.n Laboratorium/stuoio di masingmasingJurusan diwajibkan mengikuti peraturan sebagai berikut :

1' Jam lembur/tambahan bagi mahasiswa yang menggunakan fasilitas laboratorium/rtudio hanyadiperbolehkan sampai pk' 23.00 wlB. Lebih oari oitas waktu yang ditentukan sudah menjadiotoritas Kaprodi untuk menyetujui atau tidaknya. petugas keamanan berhak menegur,memperingatkan dan mempersilahkan meninggalkan lab./studio apabila ada mahasiswa yangsampai batas waktu yang ditentukan tidak meninggatkan ruangan rablstudio,2' Mahasiwa dilarang tidur/menginap untuk tidur Ji ruang laboratorium/studio atau menginaptidur di lingkungan kampus FSRD dengan alasan ,fr"prn, demi keamanan, kenyamanan,kebersiha n dan ketertiban bersama.
3' Bagi mahasiswa yang akan menggunakan fasilitas lab,/studio diwajibkan mengisi blangko/formjam lembur/tambahan yang disahkan oleh : Dosen pengampu MK, Kepala Laboratorium, danKetua Program Studi untuk diserahkan ke Komandan:agl reamanan FSRD sehari sebelum ybs,

;:ffIil:::an' 
Blangko jam tambahan/lembur oap"at diambit di front office ffo) masing

4' Kehilangan dan kerusakan peralatan lab./studio serta kebersihan ruangan sepenuhnya menjaditanggungjawab mahasiswa pengguna ruangan (mahasiswa wajib membersihkan dan menggantikehilangan/kerusakan peralatan la b/studio)5' surat izin peminjaman ruang berlaku untuk t orang dan sekali pemakaian ruang. Bagimahasiswa yang menghendaki perpanjangan diwaiibkan mengisi blangko lagi sesuai prosedurpeminjaman awal (aturan No.3)
6' selain mahasiswa peminjam ruangan praktik lab,/studio dilarang ikut masuk/praktikmenggunakan fasilitas laboratorium/studio.
7 ' Pranata Laboratorium Pendidikan (PLP) masing masing Jurusan wajib memantau segala aktivitaspenggunaan ruangan Lab'/studio dengan membuat laporan tertulis tentang penggunaanfasilitas lab untuk jam tambahan.
B' Hal-hal yang belum diatur dalam edaran ini akan diatur oleh pengelola Jurusan danLaboratorium/studio sesuai karakteristik masing-masing jurusan.9' Surat edaran ini berlaku sejak tanggal ditetipkan, Jan orp.t diubah/ditinjau ulang sesuaikebutuhan demi keamanan, kenyamanan, dan ketertiban bersama.
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