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PROSEDUR PEMILIHAN ASISTEN (LABORATORIUM DAN TUGAS BESAR) 

 

1. Terdapat dua tahapan pengangkatan asisten (laboratorium dan tugas besar), yaitu: 

1.1.Tahapan seleksi berkas. 

Yang lulus* dalam tahapan ini adalah calon asisten yang mempunyai kriteria sebagai 

berikut: 

- Nilai matakuliah yang bersesuaian dengan tugas besar/laboratorium yang ingin diampu 

adalah minimal B. 

- Nilai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) adalah 3,5. 
*jika ada calon asisten yang ingin mendaftarkan diri tetapi tidak memenuhi kriteria di atas tetap diijinkan 

dengan ketentuan akan menjadi prioritas kedua (jika jumlah calon asisten yang memenuhi kriteria 

tersebut tidak mencukupi dengan jumlah asisten yang dibutuhkan) 

 

1.2.Tahapan seleksi: tes tertulis 

- Tes tertulis akan dibuat dan diperiksa oleh Jurusan atau koordinator asisten atau dosen 

yang mengampu mata kuliah tersebut 

- Hasil tes tertulis akan dikembalikan ke calon asisten untuk selanjutnya digunakan untuk 

keperluan tes wawancara 

 

1.3.Tahapan seleksi: tes wawancara 

- Tes wawancara dilaksanakan setelah hasil tes tertulis sudah keluar.  

- Tes wawancara akan langsung berhubungan dengan dosen yang mengampu matakuliah 

tersebut dengan membawa hasil tes tertulis dan formulir pendaftaran beserta 

kelengkapannya 

 

Setelah 3 tahapan seleksi telah dilalui. Hasil seleksi (penerimaan sebagai asisten) akan diumumkan 

selambat-lambatnya satu minggu setelah seleksi tes wawancara telah dilakukan. 

 

2. Kebutuhan jumlah asisten ditentukan sesuai ketentuan berikut: 

- Asisten laboratorium fisika dasar dan fisika terapan berjumlah 20 orang yang terdiri 

dari 10 asisten utama dan 10 asisten pendamping. 

- Asisten laboratorium lainnya dan tugas besar disesuaikan berdasarkan jumlah 

mahasiswa dimana setiap asisten memegang 15 orang mahasiswa. sebagai contoh: 

jumlah mahasiswa yang mengambil tugas besar mekanika bahan adalah 30 orang, maka 

asisten yang harus diangkat adalah sebanyak 2 orang. 

 

3. Untuk asisten laboratorium fisika dasar dan fisika terapan, berlaku ketentuan berikut:  

- Penerimaan asisten adalah sebagai asisten pendamping.  

- Asisten utama merupakan asisten pendamping yang sudah bertugas selama satu 

semester.  

- Masa jabatan asisten utama adalah dua semester. 

 

4. Calon asisten yang lulus atau diterima akan mendapat bimbingan awal oleh dosen yang 

berhubungan dengan mata kuliah tersebut sebelum melaksanakan tugas sebagai asisten. 
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MULAI 

Pendaftaran calon asisten 

(Pengisian formulir pendaftaran) 
koordinator asisten / sekretaris program 

studi 

Berhubungan 

dengan 

Seleksi berkas calon asisten 

Seleksi tes koordinator asisten / dosen yang mengampu 

matakuliah 

Berhubungan 

dengan 

Pengumuman hasil seleksi tes  
koordinator asisten / dosen yang mengampu 

matakuliah / sekretaris program studi 

Berhubungan 

dengan 

Pengangkatan asisten yang baru 

dan pembuatan SK tugas 

SELESAI 



 

Lampiran 1. Form Pendaftar Asisten 

 

FORMULIR PENDAFTARAN ASISTEN (LABORATORIUM / TUGAS BESAR) 

 

Nama : 

NIM : 

Mata kuliah yang ingin diampu : 

IP mata kuliah yang ingin diampu : 

Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) : 

 

Bersamaan dengan formulir ini, saya melampirkan dokumen penunjang sebagai berikut: 

1. Transkrip Nilai 

2. Fotocopy Kartu Tanda Mahasiswa 

3. Foto ukuran 3x4 (background: merah, menggunakan jas almamater) 

 

 

 

 

 

Makassar, …………………………… 

 

 

 

< Nama Calon Asisten > 
<NIM> 

 

FOTO 3X4 


