
TATA TERTIB PESERTA ASPIRINT PEMBINAAN 2021 

 

FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS AIRLANGGA 

SURABAYA 

 

 

BAB I 

 

HAK dan KEWAJIBAN PESERTA ASPIRINT 

PEMBINAAN 2021 

 

Pasal 1 

Hak 

1. Mendapatkan dan menggunakan fasilitas ASPIRINT 

PEMBINAAN 2021 sesuai ketentuan yang berlaku 

2. Bertanya, mengajukan gagasan, dan meminta penjelasan 

serta bimbingan dari panitia ASPIRINT 2021 sesuai 

peraturan yang berlaku 

3. Mendapat penghargaan sesuai dengan ketentuan yang 

berlaku 

4. Mendapat penanganan pelanggaran sesuai dengan 

ketentuan yang berlaku 



5. Melaksanakan ibadah sesuai tuntunan agama masing – 

masing berdasarkan waktu yang telah ditentukan 

6. Memperoleh kesempatan untuk mengembangkan diri 

7. Mendapatkan perlakuan yang adil dari seluruh komponen 

ASPIRINT 2021 

 

Pasal 2 

Kewajiban 

1. Saling menghormati antarumat beragama 

2.  Mengikuti seluruh kegiatan wajib ASPIRINT 

PEMBINAAN 2021 

3.  Menjaga ketertiban, kebersihan, dan kedisiplinan di 

lingkungan Universitas Airlangga dan selama 

pembelajaran daring 

4.  Menjunjung tinggi etika selama mengikuti rangkaian  

kegiatan ASPIRINT PEMBINAAN 2021 

5.  Mengenal dan menghormati seluruh panitia dan civitas 

akademika di dalam dan di luar rangkaian kegiatan 

ASPIRINT PEMBINAAN 2021 

6. Membudayakan 5S (senyum, salam, sapa, sopan, 

santun) kepada seluruh panitia dan civitas akademika  

 



di dalam dan di luar rangkaian kegiatan ASPIRINT 

PEMBINAAN 2021 

7. Mengerjakan tugas sesuai ketentuan yang diberikan dan 

mengumpulkan tugas tersebut tepat waktu 

8. Menjaga barang pribadi yang dibawa dan keutuhan 

sarana dan prasarana yang digunakan peserta selama 

mengikuti kegiatan ASPIRINT PEMBINAAN 2021 

apabila dilaksanakan secara luring (Kehilangan bukan 

tanggung jawab panitia ASPIRINT 2021) 

9. Mengikuti materi serta berpartisipasi aktif dan produktif 

10. Menjaga kerapian tempat parkir di lingkungan 

Universitas Airlangga 

 
 

BAB II 

 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 3 

Ketentuan Penampilan Peserta 
 

1. Berpenampilan sopan dan rapi sesuai etika kampus pada 

hari aktif kuliah dan acara formal lainnya 

2. Menggunakan nametag sesuai ketentuan yang berlaku 

di lingkungan Kampus Universitas Airlangga  

 



BAB III 

 

LARANGAN, PELANGGARAN, dan KONSEKUENSI 

PESERTA ASPIRINT 2021 

Pasal 4 

Larangan 

1. Melanggar tata tertib ASPIRINT PEMBINAAN 2021 

Fakultas Farmasi Universitas Airlangga 

2. Menggunakan fasilitas ASPIRINT PEMBINAAN 2021 

dengan cara tidak semestinya seperti: merusak, 

menggunakan bukan pada waktunya, dsb 

3. Makan, minum, dan tidur pada saat materi ASPIRINT 

PEMBINAAN 2021, kecuali telah disepakati saat forum 

4. Membawa rokok dan atau merokok, membawa minuman 

keras dan/atau meminumnya, membawa narkoba dan 

atau menggunakannya di lingkungan Kampus 

Universitas Airlangga 

5. Menyinggung SARA, merendahkan martabat, dan 

menggunakan kata-kata kotor dan/atau kasar 

6. Melakukan perbuatan asusila 

 



7. Melakukan tindak kekerasan terhadap panitia, peserta 

lain, dan seluruh civitas akademika baik di dalam 

maupun di luar rangkaian kegiatan ASPIRINT 

PEMBINAAN 2021 

8. Menggunakan nametag di luar ketentuan 

9. Meninggalkan acara tanpa seizin panitia ASPIRINT 

PEMBINAAN 2021 yang berwenang pada saat itu 

10. Tidak mengikuti kegiatan ASPIRINT PEMBINAAN 

2021 tanpa izin yang bisa dipertanggungjawabkan 

11. Peserta dilarang untuk menyebarluaskan seluruh 

kegiatan ASPIRINT 2021 kepada pihak lain di luar 

lingkungan Fakultas Farmasi Universitas Airlangga  

12. Tidak menjaga kerapian tempat parkir Universitas 

Airlangga 

 

Pasal 5 

Pelanggaran 

 

1. Melanggar ketentuan penampilan 

2. Tidak mengumpulkan tugas dan/atau 

mengumpulkan tugas tidak tepat waktu 



3. Tidak menjaga ketertiban, kebersihan, dan kedisiplinan 

selama ASPIRINT PEMBINAAN 2021 

4. Makan, minum, dan tidur selama materi ASPIRINT 

PEMBINAAN 2021 berlangsung, kecuali telah 

disepakati saat forum 

5. Melakukan tindakan boikot dan/atau memprovokasi 

peserta lain untuk melakukan tindakan boikot terhadap 

kegiatan ASPIRINT PEMBINAAN 2021 

6. Tidak mengikuti kegiatan wajib ASPIRINT 

PEMBINAAN 2021 tanpa izin yang bisa 

dipertanggungjawabkan 

7. Mengucapkan kata-kata kotor dan/atau kasar, 

merendahkan martabat dan SARA 

8.  Merokok dan/atau membawa rokok di lingkungan 

kampus Universitas Airlangga selama kegiatan 

ASPIRINT PEMBINAAN 2021 berlangsung 

9. Melakukan tindak kekerasan terhadap peserta 

lain, panitia, dan civitas akademika baik di dalam dan di 

luar ASPIRINT PEMBINAAN 2021 

10. Menyebarluaskan kegiatan ASPIRINT 2021 kepada pihak 

lain di luar lingkungan Fakultas Farmasi Universitas 

Airlangga 



11. Menggunakan dan/atau membawa senjata api di 

lingkungan kampus Universitas Airlangga 

12. Melakukan tindakan asusila 

13. Membawa dan/atau meminum minuman keras di 

lingkungan kampus Universitas Airlangga 

14.  Membawa narkoba dan/atau menggunakannya di 

lingkungan kampus Universitas Airlangga 

 

Pasal 6 

Konsekuensi 

1. Semua pelanggaran mendapatkan pengurangan poin 

sebesar 5 poin 

2. Ketentuan penampilan: memperbaiki sesuai ketentuan 

penampilan 

3. Tidak menjaga ketertiban, kebersihan, kerapian, dan 

kedisiplinan selama ASPIRINT PEMBINAAN 2021: 

tindakan peneguran 

4. Mengucapkan kata-kata kotor dan/atau kasar,

merendahkan martabat, SARA,  tindakan provokasi,

pemboikotan, dan tindakan kekerasan baik terhadap 

rekan peserta, panitia, maupun civitas akademika,

melakukan tindakan asusila, membawa dan/atau 



menggunakan narkoba, membawa dan/atau meminum 

minuman keras, merokok dan/atau membawa rokok, 

membawa dan/atau menggunakan senjata api: 

dilakukan sidang kehormatan oleh ketua panitia, SC, 

SV, dan sie Codein ASPIRINT 2021 

Keterangan : 

⮚ Tugas lain yang tidak tertulis akan diputuskan pada saat 

hari-H dengan persetujuan SC dan SV ASPIRINT 2021 

⮚ Ketentuan lain yang belum dituliskan akan ditentukan 

kemudian hari sesuai situasi dan kondisi 

⮚ Izin tidak mengikuti kegiatan harus melalui 

konfirmasi langsung kepada ketua ASPIRINT 2021; 

izin tidak masuk karena sakit harus disertai dengan 

surat dokter 

 

TATA TERTIB PESERTA ASPIRINT PEMBINAAN 2021 

FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS AIRLANGGA 

SURABAYA 

Berlaku sejak tanggal, 5 September  2021 



Ketentuan Nametag 

 

● Di dalamnya tercantum Nama, NIM, dan bendera Fakultas 

Farmasi Universitas Airlangga 

● Identitas Nama & NIM dapat terbaca dengan jelas 

● Nametag seragam satu angkatan 

● Nametag digunakan oleh mahasiswa baru Fakultas Farmasi 

Universitas Airlangga ketika berada di lingkungan Kampus 

Universitas Airlangga (pembelajaran offline) selama masa 

ASPIRINT PEMBINAAN berlangsung


