
 

TATA TERTIB PESERTA LDNI XXXIV 

FK UNAND 2021 

Peserta LDNI berkewajiban menaati seluruh Tata Tertib yang telah ditetapkan sebagai berikut : 

1. Peserta LDNI wajib hadir di lokasi pada pukul  

a. Sabtu/ 23 Oktober 2021 : 07.15 

b. Minggu/ 24 Oktober 2021 : 06.45 

2. Peserta LDNI berpakaian sesuai dengan Tata Tertib mahasiswa FK UNAND, 

menggunakan format nama zoom dan bersikap sesuai 5S (senyum, salam, sapa, sopan 

dan santun) selama LDNI. 

Tata tertib berpakaian : 

a. Memakai baju kemeja putih polos pada hari ke-1 dan ke-2, celana dasar hitam 

untuk laki-laki / rok dasar hitam untuk perempuan dan kaos kaki hitam 

b. Khusus perempuan : 

o Baju : panjangnya menutupi panggul, longgar, tidak transparan, tidak 

dimasukkan dan lengan panjang 

o Rok : panjangnya sampai mata kaki, model A, longgar, tidak berbelah, 

memakai legging sampai atas mata kaki, panjang kaos kaki sampai betis 

menutupi legging dan tidak berbahan span (rok prisket diperbolehkan) 

o Dilarang menggunakan make up ataupun bulu mata palsu dan tidak memakai 

aksesoris (hanya jam yang diperbolehkan) 

o Jilbab : memakai jilbab segi empat warna hitam bagi yang muslim, jilbab 

harus menutupi bahu, dada serta tidak menerawang, mamakai ciput (inner 

jilbab), jilbab polos (bukan rawis) dan tidak boleh sanggul tinggi 

c. Khusus laki-laki : 

o Baju : kemeja lengan panjang, dimasukkan ke celana, boleh menggunakan 

singlet atau kaos dalam wajib berwarna putih polos, dasi polos berwarna 

hitam dan tidak memakai aksesoris (hanya jam yang diperbolehkan) 

o Celana : celana dasar hitam, tidak ketat (bisa dinaikkan sampai betis atas), 

kaos kaki hitam dan menggunakan ikat pinggang hitam 

o Rambut : tidak boleh panjang, botak licin, di-skin dan diberi warna 



 

o Rambut dipotong maksimal panjang 5 cm (pendek dan rapi), tidak boleh 

mengenai telinga, sopan dan rapi 

3. Peserta LDNI membawa alat-alat kelengkapan LDNI : nametag (format nama zoom) dan 

seluruh perlengkapan yang ditugaskan 

4. Peserta LDNI tidak melakukan kegiatan lain selama LDNI berlangsung  

5. Peserta LDNI meminta izin kepada Fasil dan salah satu Tim Disiplin LDNI, jika ingin 

izin dari acara maksimal 2x (jika hanya meminta izin ke fasil = melanggar SOP) 

6. Peserta LDNI wajib menghidupkan video selama acara berlangsung 

7. Peserta LDNI boleh izin mematikan video dengan izin ke kakak Fasil LDNI dan Tim 

Disiplin maksimal 3x/hari (limit offcam 10-15 menit) 

8. Peserta LDNI melaksanakan tugas dari panitia, aktif selama LDNI dan tidak menyimpang 

dari aturan yang sudah diterapkan 

9. Izin syar’i atau yang bisa diterima, yaitu yang berhubungan dengan akademik, orang tua, 

sakit dan sinyal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

KRITERIA PELANGGARAN PESERTA LDNI XXXIV 

FK UNAND 2021 

1. BERAT 

a. Tidak hadir LDNI 

b. Melanggar Tata Tertib Kampus FK UNAND 

c. Melakukan kekerasan fisik dan mental kepada sesama peserta, panitia dan/atau 

warga KM FK UNAND 

d. Mengucapkan kata-kata kotor kepada sesama peserta, panitia dan/atau warga KM 

FK UNAND 

e. Melakukan tindakan yang dapat menyulut provokasi dan menghambat jalannya 

acara LDNI 

f. Melakukan tindakan yang dapat merendahkan harkat dan martabat manusia yang 

berkenaan dengan agama, suku dan bangsa 

g. Merokok dan/atau menggunakan obat-obatan jenis psikotoprika 

h. Membawa senjata tajam yang dapat membahayakan orang lain 

i. Tidak mau menerima sanksi apabila telah terbukti melakukan pelanggaran 

j. Telat lebih dari 30 menit tanpa izin yang jelas 

k. Menggunakan virtual video saat acara berlangsung 

2. RINGAN 

a. Meninggalkan acara tanpa seizin panitia 

b. Tertidur saat pemateri menyampaikna materi 

c. Tidak melengkapi tugas-tugas peserta LDNI 

d. Terlambat kurang dari 15 menit tanpa alasan yang jelas 

e. Menggunakan perhiasan dan aksesoris diluar kewajiban 

f. Bertingkah laku tidak sesuai norma-norma yang berlaku 

g. Memakai pakaian dan/atau atribut yang bertentangan dengan tata tertib mahasiswa 

FK UNAND 

h. Mengobrol saat materi berlangsung 

i. Mematikan video tanpa alasan yang jelas dan izin dari Tim Disiplin 

j. Melakukan kegiatan lain selama acara berlangusng 

 



 

SANKSI PELANGGARAN PESERTA LDNI XXXIV 

FK UNAND 2021 

1. BERAT 

Langsung berhubungan dengan KOMDIS DPM dan Fakultas 

2. RINGAN 

a. 1x pelanggaran : teguran + Q.S Asy-Syams 

b. 2x pelanggaran : teguran + hadist arba’in yang pertama (niat) 

c. 3x pelanggaran : langsung berurusan dengan KOMDIS DPM dan FK 

o Hafalan ayat Al-Qur’an 

o Setiap pelanggaran di atas disertai surat perjanjian. Jika melakukan 

pelanggaran lagi, maka mahasiswa bersangkutan dinyatakan tidak lulus LDNI 

d. Keterlambatan, 

o Terlambat < 5 menit : teguran 

o Terlambat 5-10 menit : teguran + doa sehari-hari (doa masuk dan keluar 

masjid, doa kafaratul majelis, dll) 

o Terlambat > 10 menit : teguran +  hafalan doa beserta artinya 

e. Mengganggu jalannya acara, 

o Mengobrol, interupsi, dll  

- 1x : Q.S Ar-Rahman (1-10) 

- 2x : Q.S Ar-Rahman (1-15) 

o Bertengkar dan melakukan kekerasan : pelanggaran berat 

      

       



 

HAK DAN KEWAJIBAN PESERTA LDNI XXXIV 

FK UNAND 2021 

1. HAK PESERTA LDNI 

a. Mendapatkan bimbingan yang normatif, edukatif dan beretika 

b. Mendapatkan kebebasan untuk menjalankan ibadah sesuai dengan waktu dan 

tempat 

c. Mendapat fasilitas yang dalam kapasitasnya sebagai peserta LDNI XXXIV 

2. KEWAJIBAN PESERTA LDNI 

a. Mengikuti bimbingan yang normatif, edukatif dan beretika 

b. Melaporkan adanya pelanggaran kepada Panitia atau Tim Disiplin selama LDNI 

berlangsung 

c. Mengikuti segala aturan yang berlaku di FK UNAND 

 

 


