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BAB I 

SISTEM KREDIT POIN UNTUK KETERTIBAN 
 

(1) Masing – masing peserta memiliki 100 poin. 

(2) Setiap kali melakukan pelanggaran peraturan atau tata tertib akan dikenai 

pengurangan poin. 

(3) Nilai ketertiban akan diakumulasikan dengan nilai keseluruhan. 

 

BAB II 

KETENTUAN 

 

Pasal 1. Kehadiran 

(1) Peserta wajib mengisi presensi kehadiran sebagaimana tata caranya diatur pada 

BAB IV tentang Tata Cara Presensi. 

(2) Toleransi keterlambatan peserta maksimal 10 menit untuk setiap agenda. Jika 

melebihi toleransi keterlambatan dan tanpa keterangan sampai dengan pembukaan 

agenda, maka peserta akan dikenakan pengurangan poin.    (-10 poin) 

(3) Jika peserta melanggar ayat (2) maka peserta dianggap tidak mengikuti agenda 

tanpa keterangan dan sanksi berlaku. 

(4) Peserta yang izin terlambat dapat menghubungi contact person dan akan 

mendapatkan tugas tambahan. (Jika tidak mengerjakan tugas tambahan, peserta 

akan dikenakan pengurangan poin).       (-10 poin) 

(5) Peserta wajib mengikuti seluruh rangkaian agenda GENSTAT 2020. 

(6) Peserta diperbolehkan izin dari rangkaian acara, dengan menghubungi contact 

person dan menyertakan bukti yang mendukung, selambat-lambatnya H-1 (24 

jam) sebelum agenda dimulai. 

(7) Peserta yang izin tidak mengikuti agenda akan dikenakan tugas tambahan 

berdasarkan banyaknya agenda yang tidak diikuti. (jika tidak mengerjakan tugas 

tambahan, peserta akan mendapat pengurangan poin.)     (-20 poin) 

(8) Peserta yang tidak hadir tanpa keterangan akan dikenakan pengurangan poin dan 

dikenakan tugas tambahan.         (-30 poin) 

(9) Peserta hanya diizinkan tidak mengikuti rangkaian acara dengan alasan yang 
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logis, di luar itu peserta dianggap tidak hadir tanpa keterangan. 

(10) Jika peserta terdapat kendala dalam forum bisa menghubungi sesuai alur. 

Pasal 2. Kelancaran Acara 

(1) Peserta diharapkan mengikuti kegiatan GENSTAT 2020 dari rumah dan/atau 

tempat yang kondusif. 

(2) Peserta wajib menggunakan format nama: Nomor Kelompok_Nama Lengkap 

Contoh: 01_James Watt 

(3) Peserta wajib menggunakan virtual background sesuai ketentuan selama 

rangkaian GENSTAT 2020. 

(4) Peserta diwajibkan menggunakan laptop sebagai media untuk mengikuti kegiatan 

GENSTAT 2020 secara online. Jika dalam hal ini terdapat kendala silakan 

menghubungi contact person. 

(5) Peserta diperbolehkan minum air mineral dalam tumblr selama agenda 

berlangsung. 

(6) Peserta dilarang ke kamar mandi tanpa seizin co-host yang disampaikan melalui 

private chat.            (-5 poin) 

(7) Peserta tidak diperkenankan mematikan kamera tanpa seizin co-host melalui 

private chat.          (-10 poin) 

(8) Peserta tidak diperkenankan melakukan aktivitas lain yang dapat menganggu 

kelancaran acara.                 (-10 poin) 

(9) Peserta dilarang melakukan interaksi dengan panitia ataupun peserta lain melalui 

private chat Zoom.        (-10 poin) 

Pasal 3. Penampilan   

(1) Peserta yang berpenampilan tidak sesuai standar GENSTAT 2020 yang sudah 

tercantum dalam “Dress code”  akan dikenakan pengurangan poin sebesar -5 

poin per item.       (-5 poin) 

Pasal 4. Pakaian 

(1) Peserta yang tidak mengenakan pakaian standar GENSTAT 2020 yang sudah 

tercantum dalam “Dress code”  akan dikenakan pengurangan poin sebesar -5 

poin per item. 
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Pasal 5. Sikap 

(1) Peserta wajib menjaga ketertiban dan kekondusifan selama pelaksanaan 

GENSTAT 2020. 

(2) Peserta wajib menghargai, memperhatikan, menghormati, dan bersikap 

kooperatif dengan seluruh pihak yang terlibat dalam pelaksanaan GENSTAT 

2020. 

(3) Peserta wajib menggunakan Bahasa Indonesia yang baik dan sopan. 

(4) Peserta wajib menaati tata tertib selama rangkaian agenda GENSTAT 2020. 

(5) Peserta tidak diperkenankan melakukan spam chat yang mengganggu jalannya 

agenda. 

(6) Peserta wajib duduk tegak dengan ketentuan setengah badan terlihat di kamera 

dan pandangan menghadap ke layar selama agenda berlangsung. 

(7) Peserta dilarang bermain dan/atau menggunakan handphone saat agenda sedang 

berlangsung, kecuali kebutuhan dan harus dengan seizin co-host melalui 

private chat.          (-10 poin) 

(8) Peserta dilarang tidur selama agenda berlangsung.     (-10 poin) 

(9) Peserta dilarang makan selama agenda berlangsung kecuali di waktu yang 

diperbolehkan.          (-10 poin) 

(10) Peserta dilarang berkata dan/atau menulis hal-hal yang mengandung SARA dan 

tidak sopan.           (-10 poin) 

(11) Jika peserta terindikasi melakukan kecurangan dan/atau kebohongan dalam 

bentuk apapun selama rangkaian GENSTAT 2020, maka akan dikenakan 

pengurangan poin.          (-15 poin) 

(12) Peserta dilarang melakukan freeze screen (mengelabui dengan mem-freeze) 

selama agenda GENSTAT 2020.        (-15 poin) 

(13) Peserta dilarang memakai dan/atau membawa segala jenis rokok, minuman keras, 

obat-obatan terlarang, dan/atau segala jenis senjata (senjata api, senjata tajam, dan 

sebagainya) selama agenda berlangsung.         (-30 poin) 
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BAB III 

TATA CARA MENGAJUKAN PERTANYAAN SAAT AGENDA 

 

(1) Peserta diperkenankan bertanya dengan mengetik tagar #tanyaGENSTAT2020 di 

room chat (ruang obrolan)  platform Zoom. 

(2) Apabila panitia yang bertugas telah mempersilakan untuk bertanya, maka peserta 

wajib menyalakan mikrofon. 

(3) Pertanyaan diawali dengan menyebutkan nama dan nama kelompok. Setelah 

selesai bertanya, maka peserta dipersilakan untuk mematikan mikrofon. 

(4) Peserta diperkenankan menanggapi jawaban pemateri dengan mengetik tagar 

#feedbackGENSTAT2020 di room chat (ruang obrolan) platform Zoom. 

(5) Apabila panitia yang bertugas telah mempersilakan untuk menanggapi jawaban 

pemateri, maka peserta wajib menyalakan mikrofon. 

(6) Menanggapi diawali dengan menyebutkan nama dan nama kelompok. Setelah 

selesai menanggapi, maka peserta dipersilakan untuk mematikan mikrofon. 

 

BAB IV 

TATA CARA PRESENSI 

 

(1) Peserta wajib mengenakan pakaian dan berpenampilan sesuai dengan ketentuan 

yang tercantum dalam “Dresscode” GENSTAT 2020  

(2) Peserta mengambil foto dari kepala sampai lutut (tampak depan, samping kanan, 

samping kiri, dan belakang) dengan mengenakan pakaian telah ditentukan.  

(3) Peserta diberi waktu 10 menit untuk presensi melalui google form. Jika 

mengalami gangguan, silakan menghubungi contact person dengan format 

sebagai berikut:  

Salam Pembuka 

Perkenalan  

Perizinan  

 

 

Salam Penutup  

 

 

 

 

 

 

Selamat (pagi/siang/sore/malam), Kak …… 

Saya …….. dari Kelompok (Nama Kelompok)  

Mohon izin tidak dapat presensi tepat waktu karena 

(alasan).  

Apakah diizinkan? 

Terima kasih atas waktunya. 
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BAB V 

TATA CARA PERIZINAN AGENDA 

 

Pasal 6. Perizinan Keseluruhan Kegiatan dalam Agenda 

(1) Menghubungi contact person selambat-lambatnya H-1 (24 jam) sebelum 

pelaksanaan agenda dengan format sebagai berikut: 

Salam Pembuka  

Perkenalan  

Perizinan  

 

 

Salam Penutup  

 

 

 

 

 

 

Selamat (pagi/siang/sore/malam), Kak …… 

Saya …….. dari Kelompok (Nama Kelompok)  

Mohon izin tidak dapat mengikuti keseluruhan 

kegiatan dalam agenda ... karena (alasan). 

Apakah diizinkan? 

Terima kasih atas waktunya. 

(2) Silakan membuat surat izin yang disetujui dan ditandatangani oleh: 

CO Acara-Ketua Pelaksana GENSTAT 2020-Ketua Divisi Pengembangan 

Sumber Daya Mahasiswa (PSDM) Studio Statistika-Ketua Himpunan Studio 

Statistika dan diserahkan kepada pendamping masing-masing kelompok 

selambat-lambatnya H+2 (48 jam) setelah pelaksanaan agenda yang ditinggalkan. 

(3) Apabila tidak sesuai ketentuan (poin 1 dan 2), maka dianggap tanpa keterangan 

dan konsekuensi berlaku. 

Pasal 7. Perizinan Sebagian Kegiatan dalam Agenda 

(1) Menguhubungi contact person selambat-lambatnya H-1 (24 jam) sebelum 

pelaksanaan agenda dengan format sebagai berikut: 

Salam Pembuka  

Perkenalan  

Perizinan  

 

 

 

 

Salam Penutup  

 

 

 

 

 

 

 

 

Selamat (pagi/siang/sore/malam), Kak …… 

Saya …….. dari Kelompok (Nama Kelompok)  

Mohon izin tidak dapat mengikuti sebagian 

kegiatan pada agenda ... karena (alasan). Sehingga 

saya harus (meninggalkan/mengikuti) agenda pada 

pukul …. WIB 

Apakah diizinkan? 

Terima kasih atas waktunya. 

(2) Silakan membuat surat izin yang disetujui dan ditandatangani oleh: 
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CO Acara-Ketua Pelaksana GENSTAT 2020-Ketua Divisi PSDM Studio 

Statistika-Ketua Himpunan Studio Statistika 

(3) dan diserahkan kepada pendamping masing-masing kelompok selambat-

lambatnya H+2 (48 jam) setelah pelaksanaan agenda agenda yang ditinggalkan. 

(4) Apabila tidak sesuai ketentuan (poin 1 dan 2), maka dianggap tanpa keterangan 

dan konsekuensi berlaku. 

Pasal 8. Perizinan karena Keperluan Ibadah/Keagamaan 

(1) Menghubungi contact person selambat-lambatnya H-1 (24 jam) sebelum 

pelaksanaan agenda, dengan format sebagai berikut: 

Salam Pembuka  

Perkenalan  

Perizinan  

 

 

 

 

 

 

 

 

Salam Penutup  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Selamat (pagi/siang/sore/malam), Kak …… 

Saya …….. dari Kelompok (Nama Kelompok)  

Mohon izin tidak dapat mengikuti 

(sebagian/keseluruhan) kegiatan pada agenda .... 

karena keperluan Ibadah/keagamaan yaitu ……  

*Jika tidak mengikuti sebagian kegiatan dalam 

agenda, maka menambahkan format: Sehingga 

saya harus (meninggalkan/mengikuti) agenda pada 

pukul …. WIB 

 

Apakah diizinkan? 

Terima kasih atas waktunya. 

(2) Silahkan membuat surat izin yang disetujui dan ditandatangani oleh: 

CO Acara-Ketua Pelaksana GENSTAT 2020-Ketua Divisi PSDM Studio 

Statistika-Ketua Himpunan Studio Statistika 

(3) dan diserahkan kepada pendamping masing-masing kelompok selambat-

lambatnya H+2 (48 jam) setelah pelaksanaan agenda yang ditinggalkan. 

(4) Apabila tidak sesuai ketentuan (poin 1 dan 2), maka dianggap tanpa keterangan 

dan konsekuensi berlaku. 

Pasal 9. Perizinan karena Sakit dan Perlu Penanganan Khusus 

(1) Menguhubungi contact person selambat-lambatnya H-1 (24 jam) sebelum 

pelaksanaan agenda dengan format sebagai berikut: 
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Salam Pembuka  

Perkenalan  

Perizinan  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Salam Penutup  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Selamat (pagi/siang/sore/malam), Kak …… 

Saya …….. dari Kelompok (Nama Kelompok)  

Mohon izin tidak dapat mengikuti 

(sebagian/keseluruhan) kegiatan pada agenda .... 

karena sakit. 

 

*Jika tidak mengikuti sebagian kegiatan dalam 

agenda, maka menambahkan format: Sehingga 

saya harus (meninggalkan/mengikuti) agenda pada 

pukul …. WIB 

 

Apakah diizinkan? 

Terima kasih atas waktunya. 

(1) Silakan membuat surat izin yang disetujui dan ditandatangani oleh: 

CO Acara-Ketua Pelaksana GENSTAT 2020-Ketua Divisi PSDM Studio 

Statistika-Ketua Himpunan Studio Statistika. 

(2) Wajib melampirkan surat izin orang tua dan diserahkan kepada pendamping 

masing-masing kelompok selambat-lambatnya H+2 (48 jam) setelah pelaksanaan 

agenda yang ditinggalkan. 

(3) Apabila tidak sesuai ketentuan (poin 1 s.d 3), maka dianggap tanpa keterangan 

dan konsekuensi berlaku. 

 

BAB VI 

TATA CARA PERIZINAN FORUM 

 

Pasal 10. Perizinan dalam Forum 

(1) Menghubungi co-host yang username-nya menggunakan kode sesuai dengan 

nomor kelompok masing-masing melalui private chat dengan format sebagai 

berikut: 

Salam Pembuka  

Perkenalan  

 

 

 

Selamat (pagi/siang), Kak. 

Saya …….. dari Kelompok (Nama Kelompok)  
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Perizinan  

 

 

Salam Penutup  

 

 

 

 

Mohon izin (tidak dapat mengaktifkan kamera/ke 

kamar mandi/lainnya) karena (alasan). 

Apakah diizinkan? 

Terima kasih atas waktunya. 

 

Pasal 11. Perizinan di Luar Forum (kendala jaringan) 

(1) Menghubungi contact person dengan format sebagai berikut: 

Salam Pembuka  

Perkenalan  

Perizinan  

 

Salam Penutup  

 

 

 

 

 

Selamat (pagi/siang), Kak …… 

Saya …….. dari Kelompok (Nama Kelompok)  

Mohon izin karena terdapat kendala yaitu (alasan) 

Apakah diizinkan? 

Terima kasih atas waktunya. 

(2) Peserta wajib melampirkan video dan/atau screenshoot bukti kendala jaringan 

maksimal sampai agenda tersebut selesai 
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BAB VII 

KONSEKUENSI DAN TUGAS TAMBAHAN 

 

(1) Konsekuensi pelanggaran tata tertib diuraikan sebagai berikut: 

Kategori 

Akumulasi 

Pengurangan 

Poin 

Konsekuensi Pelanggaran 

Ringan 

(pengurangan  

-5 poin dan -10 

poin) 

(-5) sampai  

(-30) 

 Membuat essay minimal 120 kata dengan 

banyaknya topik bergantung pada 

banyaknya pelanggaran 

(-31) sampai 

(-85) 

 

 Membuat essay minimal 120 kata 

sebanyak enam topik yang berbeda 

 Membuat satu video pengabdian 

masyarakat di lingkungan sekitar pada era 

new normal berdurasi 2-3 menit 

(-86) sampai 

(-140) 

 Membuat essay minimal 120 kata 

sebanyak enam topik yang berbeda 

 Membuat satu video pengabdian 

masyarakat di lingkungan sekitar pada era 

new normal berdurasi 4-5 menit 

Sedang 

(Pengurangan  

-15 poin dan -20 

poin) 

(-15) sampai 

(-30) 

 

 Membuat essay minimal 320 kata dengan 

banyaknya topik bergantung pada 

banyaknya pelanggaran 

(-31) sampai 

(-50) 

 

 Membuat essay minimal 320 kata 

sebanyak dua topik yang berbeda 

 Membuat satu video pengabdian 

masyarakat di lingkungan sekitar pada era 

new normal berdurasi 2-3 menit 

Berat 

(Pengurangan 

 -30 poin) 

(-30) 

 Membuat essay minimal 520 kata salah 

satu topik 

 Membuat satu video pengabdian 

masyarakat di lingkungan sekitar pada era 

new normal berdurasi 3-4 menit 

 

 Ketentuan essay, sebagai berikut: 

i. Topik essay : 

1) Peran Mahasiswa Statistika sebagai Agent of Change 

2) Peran Mahasiswa dalam Bela Negara 

3) Peran Mahasiswa Statistika Revolusi Industri 4.0 di Indonesia 

4) Peran Mahasiswa dalam Mewujudkan Pendidikan Berkualitas 

5) Peran Mahasiswa dalam Berlangsungnya Era New Normal 
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6) Peran Mahasiswa dalam Program Generasi Emas (GEN) 2025  

ii. Ditulis dengan tulisan tangan 

iii. Diberi identitas (nama dan nama kelompok) 

iv. Ditulis dengan tinta hitam 

v. Ditulis di kertas folio bergaris, dengan judul “Pelanggaran Tata Tertib 

BAB… Pasal … Ayat …” atau “ Pelanggaran Tata Tertib BAB … Ayat ...” 

vi. Dikumpulkan ke pendamping masing-masing kelompok dalam bentuk scan 

PDF dengan format file : Nama Kelompok_Nama 

Lengkap_Konsekuensi (Ringan/Sedang/Berat) 

Ketentuan video sebagai berikut: 

i. Durasi video sesuai konsekuensi yang ada 

ii. Video diawali dengan perkenalan diri (nama dan nama kelompok) 

iii. Video dibuat dalam bentuk MP4 dengan format nama video: Nama 

Kelompok_Nama Lengkap_Konsekuensi (Ringan/Sedang/Berat) 

iv. Pengumpulan video berupa link Google Drive yang dikirimkan ke e-mail 

GENSTAT 2020 (genstat2020@gmail.com) maksimal pada H+3 (72 jam) 

setelah agenda terkait dan memastikan link tersebut dapat diakses. 

(2) Tugas Tambahan BAB II Pasal 1 Ayat (4) dengan ketentuan sebagai berikut: 

a. Membuat video berisi perkenalan dan menyanyikan lagu “Darah Juang”  

b. Video dibuat dalam bentuk MP4 dengan format nama video: Nama 

Kelompok_Nama Lengkap_Tugas Tambahan (2) 

c. Pengumpulan video berupa link Google Drive yang dikirimkan ke e-mail 

GENSTAT 2020 (genstat2020@gmail.com) maksimal pada H+1 (24 jam) 

setelah agenda terkait dan memastikan link tersebut dapat diakses. 

(3) Tugas Tambahan BAB II Pasal 1 Ayat (7) dan (8) dengan ketentuan sebagai berikut: 

(3a) Tidak hadir seluruh kegiatan dalam agenda:   

a. Membuat video presentasi opini mengenai materi yang ditinggalkan 

dengan durasi minimal 3 menit 

b. Video dibuat dalam bentuk MP4 dengan format nama video: Nama 

Kelompok_Nama Lengkap_Tugas Tambahan (3a) 
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c. Mengumpulkan resume materi yang ditinggalkan dalam bentuk PDF 

minimal 520 kata dan diketik, dengan format file : Nama 

Kelompok_Nama Lengkap_ Tugas Tambahan (3a) 

d. Pengumpulan video dan resume materi berupa link Google Drive yang 

dikirimkan ke e-mail GENSTAT 2020 (genstat2020@gmail.com) 

maksimal pada H+1 (24 jam) setelah agenda terkait dan memastikan link 

tersebut dapat diakses. 

(3b) Tidak hadir sebagian agenda :  

a. Membuat video presentasi opini mengenai materi yang ditinggalkan 

dengan durasi minimal 3 menit 

b. Video dibuat dalam bentuk MP4 dengan format nama video: Nama 

Kelompok_Nama Lengkap_Tugas Tambahan (3b) 

c. Mengumpulkan resume materi yang ditinggalkan dalam bentuk PDF 

minimal 220 kata dan diketik, dengan format file : Nama 

Kelompok_Nama Lengkap_ Tugas Tambahan (3b) 

d. Pengumpulan video dan resume materi berupa link Google Drive 

yang dikirimkan ke e-mail GENSTAT 2020 

(genstat2020@gmail.com) maksimal pada H+1 (24 jam) setelah 

agenda terkait dan memastikan link tersebut dapat diakses. 

(3c) Tidak hadir karena sakit dan perlu penanganan khusus: 

a. Mengumpulkan resume materi yang ditinggalkan dalam bentuk PDF 

minimal 220 kata dan diketik, dengan format file : Nama 

Kelompok_Nama Lengkap_ Tugas Tambahan (3c) 

b. Resume materi dikumpulkan ke e-mail GENSTAT 2020 

(genstat2020@gmail.com) maksimal pada H+1 (24 jam) setelah 

agenda terkait 

 



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 

UNIVERSITAS BRAWIJAYA 

FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM 

STUDIO STATISTIKA 

Sekretariat: Gedung Graha Sainta Lantai 1 Universitas Brawijaya - Jl. Veteran, Malang 
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BAB VIII 

PENUTUP 
 

Hal-hal lain yang belum diatur dalam tata tertib ini, akan diatur di kemudian hari. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contact Person: 

Jimly : 0812 5967 5894 / id jimlyahmdz 

Jessica : id jessicaaa1 


