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A. Tata Tertib Umum 

1. Setiap Peserta harus sudah hadir di tempat Diklat selambat-lambatnya 10 menit 

sebelum kegiatan dimulai. 

2. Setiap Peserta harus menempati tempat duduk sesuai dengan nama yang telah di 

pasang diatas meja oleh panitia dan tidak boleh memindah papan nama. 

3. Setiap peserta harus mengenakan tanda peserta selama mengikuti Diklat, 

4. Setiap Peserta harus mengikuti semua session kegiatan pelatihan dari awal hingga 

akhir. 

5. Setiap Peserta harus mengisi daftar hadir setiap session/materi 

6. Peserta tidak mengikuti session > 5% dinyatakan gagal mengikuti Pelatihan  

7. Peserta terlambat atau meninggalkan session/materi lebih dari 15 menit dianggap 

tidak mengikuti materi yang ditinggal, 

8. Setiap peserta wajib menaati dan mematuhi tata tertib ini, apabila peserta 

melanggar diberikan teguran dan peringatan, dan jika peserta melakukan 

pelanggaran berikutnya, panitia/pendamping dapat mengambil langkah/memberikan 

sanksi sesuai dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan. 

 

B. Tata Tertib Dalam Kelas 

1. Setiap peserta harus menjaga ketenangan dalam kelas. 

2. Setiap Peserta harus membawa buku catatan, alat tulis yang diperlukan dan tidak 

diperkenankan meminjam antar peserta. 

3. Setiap peserta dapat bertanya dan berpendapat setelah di beri kesempatan oleh 

Moderator atau Nara sumber. 

4. Setiap peserta harus menjaga ketertiban, kedisiplinan dan kesopanan dalam etika 

berdiskusi di dalam kelas. 

5. Setiap peserta tidak diperbolehkan keluar ruang kelas selama materi berlangsung, 

kecuali telah mendapatkan ijin pendamping. 

6.  Setiap peserta tidak diperbolehkan merubah tempat duduk dan formasi kelas, kecuali 

telah diatur oleh panitia atau ketua kelas dengan seijin Panitia harian. 

7. Didalam kelas, setiap peserta tidak di perkenankan mengaktifkan HP (Handphone) 



8. Didalam kelas, setiap peserta tidak di perkenankan menerima telephon/ber SMS. 

9. Setiap peserta wajib menaati dan mematuhi tata tertib ini, apabila peserta melanggar 

diberikan teguran dan peringatan, dan jika peserta melakukan pelanggaran 

berikutnya, panitia/pendamping dapat mengambil langkah/memberikan sanksi sesuai 

dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan. 

 

C. Tata Tertib Pakaian 

1. Semua peserta Putra harus mengenakan: baju lengan panjang dengan celana 

panjang warna gelap, berdasi dan bersepatu warna gelap. 

2. Semua peserta Putri harus mengenakan: baju lengan panjang, berjilbab (busana 

Muslimah) dengan rok bawah panjang warna gelap dan bersepatu warna gelap. 

3. Untuk hari Jumat semua peserta mengenakan Batik warna merah terbaru. 

4. Untuk hari Ahad semua peserta mengenakan Batik bebas. 

5. Untuk kegiatan out bound, peserta harus memakai pakaian olahraga (taining dan 

kaus), khusus putri mengenakan jilbab. 

6. Setiap peserta wajib menaati dan mematuhi tata tertib ini, apabila peserta 

melanggar diberikan teguran dan peringatan, dan jika peserta melakukan 

pelanggaran berikutnya, panitia/pendamping dapat mengambil langkah/memberikan 

sanksi sesuai dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan. 


