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1.   Peserta wajib menjaga nama baik UII, serta menjaga ketertiban, kebersihan, kerapihan, kesopanan, 

berpakaian sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 
 

2. Peserta tidak boleh salah lokasi dan harus sesuai dengan waktu pelaksanaan yang telah 

ditentukan.  
 

3. Peserta wajib mengikuti rangkaian acara PNDI 1 secara keseluruhan tepat waktu. 

4. Peserta yang terlambat akan diberlakukan ketentuan sebagai berikut: 

a. Peserta terlambat kurang dari 15 menit diperbolehkan masuk kelas/halaqoh. 

b. Peserta terlambat lebih dari 15 menit dengan alasan apapun, tidak diperbolehkan masuk 

kelas/halaqoh dan dianggap tidak badir pada sesi tersebut. 
 

5. Peserta memakai pakaian yang sudah ditentukan: 

a. Mahasiswi (Putri): Baju kurung lengan panjang (putih) dan rok panjang (hitam), kerudung 

(putih), kaos kaki dan  memakai sepatu. 

b. Mabasiswa (Putra): Kemeja (putih), peci hitam, celana panjang hitam (bukan jeans ), kaos 

kaki dan memakai sepatu) 

6. Peserta wajib membawa alatan tulis  
 

7. Peserta dilarang merokok selama kegiatan berlangsung. Bagi peserta yang diketahui merokok 

akan dikenakan sanksi me-resume semua materi pembinaan secara tertulis, dan nilai akan 

ditahan hingga peserta menyerahkan hasil resume ke panitia. 
 

8. Bagi peserta yang mengulangi pelanggaran nomor 7, maka akan dipulangkan dan dinyatakan 

    TIDAK LULUS. 

9. Peserta wajib mengikuti dan mentaati instruksi dari musyrif/ah masing-masing kelompoknya.  

10. Pelanggaran lain yang menyebabkan peserta TIDAK LULUS, yaitu; membawa/minum miras, 

membawa/menkonsumsi obat terlarang, membawa senjata tajam (tanpa peringatan) 

11. Bagi peserta yang dinyatakan tidak lulus diwajibkan mengulang. 

12. PNDI 1 merupakan syarat wajib kelulusan di UII. 

13. Selama mengikuti kegiatan peserta wajib menjaklankan PROKES secara tertib. (sering mencuci 

tangan pakai sabun, mengukur suhu sebelum masuk lokasi dan selalu memakai masker) 

14. Bagi peserta yang sedang sakit atau memiliki riwayat penyakit yang memungkinkan sewaktu-

waktu akan kambuh, mohon untuk membawa obat pribadi atau bisa menginfokan diri kepada 

panitia. 
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