TATA TERTIB
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DASAR KEPEGAWAIAN
CALON TENAGA KEPENDIDIKAN
1. Hak Peserta
a. Mengisi daftar hadir
b. Menerima materi
c. Menerima informasi lain berkaitan dengan pelaksanaan
2. Kewajiban Peserta
1. Mengikuti seluruh acara sesuai jadwal yang telah ditetapkan;
2. Mengisi daftar hadir sebelum kegiatan atau materi berlangsung dan panitia akan
menutup loket daftar hadir;
3. Memakai tanda pengenal peserta yang telah ditetapkan panitia selama pelaksanaan
prajabatan berlangsung baik di dalam kelas maupun di luar kelas, jika melanggar tidak
diperbolehkan mengikuti kegiatan atau materi ;
4. Hadir dalam ruang sidang 10 menit sebelum acara dimulai (sesuai dengan jadwal yang
ditetapkan panitia);
5. Peserta yang terlambat hadir lebih dari 5 menit dari jadwal yang telah ditetapkan
dianggap tidak mengikuti 1 (satu) kali materi;
6. Bagi peserta yang tidak mengikuti materi sebanyak 3 (tiga) kali dinyatakan tidak lulus;
7. Peserta wajib menyerahkan tugas dan resume yang diberikan oleh pemateri ke
panitia sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan;
8. Peserta dilarang merokok selama acara berlangsung;
9. Peserta dilarang menggunakan notebook dan handphone selama di dalam kelas, jika
melanggar akan diamankan panitia selama kegiatan berlangsung;
10. Peserta wajib menjaga ketertiban, ketenangan dan kebersihan selama acara
berlangsung;
11. Peserta wajib meminta ijin kepada panitia apabila hendak meninggalkan ruang
kegiatan;
12. Peserta tidak diperkenankan untuk meninggalkan lokasi kegiatan (hotel);
13. Berpakaian rapi dan sopan selama acara berlangsung :
a) Laki-laki :
-

Kemeja putih polos lengan panjang
Celana kerja kain warna hitam
Sepatu kerja/pantofel warna hitam
Mengunakan Dasi Panjang warna hitam

b) Perempuan :
-

Kemeja putih polos lengan panjang
rok warna hitam (batas semata kaki)
Bagi yang memakai jilbab, wajib memakai jilbab warna putih
Sepatu kerja tertutup/ pantofel warna hitam
Menggunakan dasi kupu-kupu warna hitam, bagi yang menggunakan jilbab
tetap menggunakan dasi secara terlihat

14. Pakaian Olahraga (kaos yang telah disediakan panitia) Celana panjang training dan
Sepatu Olahraga selama acara Senam dan Outbond
15. Bagi peserta yang melanggar Tata Tertib PPDK dan Kode Etik serta norma yang
berlaku, panitia akan menindak secara tegas dengan hukuman pembatalan sebagai
peserta PPDK;
16. Hal-hal yang kurang jelas dan belum diatur dalam tata tertib ini akan diinformasikan
lebih lanjut.
3. Evaluasi Peserta :
1. Peserta yang memperoleh kualifikasi tidak memuaskan atau yang tidak mengikuti
materi sebanyak 3 (tiga) kali dinyatakan tidak lulus PPDK Calon Tenaga
Kependidikan Tetap Non PNS Universitas Brawijaya dan diberhentikan dari CKT UB.
2. PPDK hanya dapat diikuti 1 (satu) kali.
3. Peserta yang memperoleh kualifikasi kurang memuaskan dinyatakan ditunda
kelulusannya dan kepada yang bersangkutan diberikan waktu maksimal 15 hari
kerja untuk melakukan remidial.
4. Kualifikasi kelulusan peserta diklat
KUALIFIKASI

SKOR

Sangat Memuaskan
Memuaskan
Cukup Memuaskan
Kurang Memuaskan
Tidak Memuaskan
5. Penilaian

90,00 – 100
80,01 – 90
70,01 – 80
60,01 – 70
≤ 60

Diklatsar (on)
Akademik

Perilaku

4. Perlengkapan Peserta yang perlu dibawa:
a. Alat Tulis
- Polpen
- Pensil 2B, penghapus, rautan
- Buku catatan
c. Obat-obatan pribadi

Diklatsar (off)
Aktualisasi

Perilaku

