KETENTUAN - KETENTUAN PANITIA
PEKAN SOSIALISASI DAN ORIENTASI PENDIDIKAN TINGGI
( PaSOPaTi ) 2017
UNIVERSITAS YUDHARTA PASURUAN

1. Syarat – Syarat Panitia.
 Aktif menjadi mahasiswa Universitas Yudharta Pasuruan.
 Tercantum dalam organisasi jurusan.
 Rekomendasi dari ketua himaprodi.
2. Kewajiban Panitia.
 Bertanggung jawab pada tugas yang diberikan.
 Aktif dalam koordinasi yang diselenggarakan.
 Menerima sanksi yang diberikan apabila melakukan pelanggaran.
 Memberikan saran yang membangun pada kepanitiaan demi suksesnya acara.
 Mentaati seluruh peraturan yang telah disepakati bersama.
 Menjaga amanah yang diberikan.
3. Larangan – Larangan.
 Melanggar ketentuan – ketentuan yang telah disepakati bersama.
 Menerapkan sistem kemiliteran dalam memberikan hukuman kepada peserta dan
panitia.
4. Sanksi – Sanksi
 Diberikan peringatan secara lisan dan tulisan.
 Dikeluarkan dari kepanitiaan apabila melanggar larangan – larangan yang telah
disepakati.

TATA TERTIB PESERTA
PEKAN SOSIALISASI DAN ORIENTASI PENDIDIKAN TINGGI
( PaSOPaTi ) 2016
A. KEWAJIBAN
1. Peserta wajib mengikuti seluruh kegiatan PaSOPaTi yang telah ditentukan oleh panitia.
2. Peserta wajib hadir 10 menit sebelum acara dimulai.
3. Peserta wajib menggunakan Bahasa Indonesia.
4. Peserta wajib menjaga ketertiban forum.
5. Peserta wajib memakai atribut yang telah ditentukan oleh panitia (lihat dilampiran
atribut).
6. Peserta wajib mentaati semua peraturan PaSOPaTi yang telah ditetapkan oleh panitia.
7. Peserta wajib memanggil kakak kepada semua panitia.

B. LARANGAN
1. Peserta dilarang meninggalkan forum tanpa seizin disiplioner.
2. Peserta dilarang merusak fasilitas yang ada dikampus
3. Peserta dilarang melakukan perbuatan atau tindakan yang dapat mengganggu jalannya
PaSOPaTi, (membuat gaduh, berbicara tidak sopan, tidur dan semacamnya)
4. Peserta dilarang membawa dan menggunakan barang yang dapat membahayakan diri
sendiri dan orang lain.
5. Peserta dilarang menggunakan make up berlebihan meliputi (lipstik, eye liner, dan
semacamnya)
6. Peserta dilarang menggunakan accessories yang berlebihan.
7. Peserta dilarang membawa HP didalam forum.

C. SANKSI
Bagi peserta yang melanggar ketentuan-ketentuan diatas, maka akan dikenakan sanksi dari
panitia sesuai dengan tingkat pelanggaran dan berimplikasi pada proses pengambilan
sertifikat

KETENTUAN – KETENTUAN PESERTA
PEKAN SOSIALISASI DAN ORIENTASI PENDIDIKAN TINGGI
(PaSOPaTi) 2016
UNIVERSITAS YUDHARTA PASURUAN

SYARAT – SYARAT PESERTA
 Terdaftar di Universitas Yudharta Pasuruan
 Melunasi administrasi / heregistrasi yang berkaitan dengan mahasiswa baru
KEWAJIBAN PESERTA
 Mentaati peraturan yang telah ditetapkan.


Mengikuti kegiatan pasopati.



Peserta datang 10 menit sebelum kegiatan dimulai.



Menggunakan bahasa indonesia.



Menjaga ketertiban forum.



Memakai atribut yang telah ditentukan panitia.



Mengisi absen 1 hari 2x pagi & sore ketika tidak absen 1x dianggap tidak hadir.



Apabila sakit peserta wajib meminta surat keterangan sakit dari dokter/puskesmas, untuk
yang bermukim dipondok peserta wajib meminta surat keterangan di asrama masingmasing dengan tanda tangan kepala asrama.



Memberi tahu secara lisan dan tertulis apabila tidak dapat mengikuti PaSOPaTi.

LARANGAN – LARANGAN
 Tidak mengikuti pasopati tanpa alasan yang jelas.


Meninggalkan forum tanpa seizin disiplioner.



Merusak fasilitas yang ada kampus.



Melakukan perbuatan atau tindakan yang dapat mengganggu jalanya PaSOPaTi.



Membawa dan menggunakan barang yang dapat membahayakan diri sendiri dan orang
lain

SANGSI
 Diperingati secara lisan apabila melanggar ketentuan – ketentuan yang sifatnya
kesusilaan (pelecehan baik secara fisik maupun visual).


Diberi hukuman yang mendidik apabila melanggar aturan – aturan yang telah ditetapkan



Membeli buku sesuai dengan absen ketidakhadiran (buku sesuai jurusan masing-masing).

TATA TERTIB
BAGI PESERTA YANG TIDAK BISA AKTIF
ABSEN
 ABSEN 1 HARI 2x PAGI & SORE
 TIDAK ABSEN 1x DI ANGGAP TIDAK HADIR 1x

KEWAJIBAN
 MENYERAHAKN SURAT KETERANGAN DARI INSTANSI ATAU TEMPAT
KERJA
 APABILA SAKIT MEMINTA SURAT KETERANGAN SAKIT DARI DOKTER /
PUSKESMAS
 UNTUK YANG BERMUKIM DI PONDOK MEMINTA SURAT KETERANGAN
DARI ASRAMA MASING-MASING

SANGSI
Lulus Bersyarat
 Membeli buku sesuai dengan absen ketidak hadiran.
 Buku sesuai jurusan masing-masing terbitan
 Tebal buku minimal 200 lembar.

. Mahasiswa Baru dinyatakan lulus pasopati bersyarat

Apabila Kehadiranya 4x

Terhitung Dalam Absen Dan Apabila Melebihi Ketentuan Tersebut Maka Maba Dinyatakan
Tidak Lulus Pasopati Dan Mengulang Pasopati Tahun Depan.

Kriteria Pelanggaran Peserta PaSOPaTi
Universitas Yudharta Pasuruan
2016

Ringan


seluruh kewajiban

Sedang


Melakukan

bagi peserta

Pelanggaran ringan

PaSOPaTi 2017.

dua kali


Berat


Melakukan pelanggaran
sedang dua kali.



Tidak mengikuti pasopati

Seluruh larangan bagi

selama 1 hari tanpa

peserta PaSOPaTi

keterangan.

2017.

Koordinator Disiplioner

Hasyim

Kriteria Punisement pelanggaran Peserta PaSOPaTi
Universitas Yudharta Pasuruan
2016

Ringan

Sedang

Berat



Sanksi tertulis



Sanksi tertulis



Sanksi tertulis



Teguran



Skor jam 10 kali



Menjelaskan materi atau



Menyanyikan lagu



Bina mental atau

fenomena-fenomena

Character Building

refrensi dari buku atau

nasional, daerah atau

media (cetak, elektronik,

PaSOPaTi 2017

dll)


Wajib menghadiri
persidangan pertanggung
jawaban



Direkomendasikan kepada
ketua panitia untuk
dicabut kepesertaanya dari
PaSOPaTi 2017



Diserahkan kepada pihak
yang berwajib

Hak peserta
1. Peserta yang melakukan pelanggaran berhak mengajukan bukti-bukti yang dapat
meringankan.
2. Peserta yang melakukan pelanggaran berhak mengajukan protes apabila merasa
dirugikan.
3. Peserta yang melakukan pelanggaran berat berhak mendapatkan pembelaan dari
pendamping kelompok.

Koordinator Disiplioner

Hasyim

FORM
CATATAN PELANGGARAN HARIAN DISIPLIONER

No

Hari/tgl

Nama

Kategori

Pelanggaran
Berat

Sedang

kelompok
Ringan

