
DEPUTI BIDANG PENGINDERAAN JAUH
LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL

Jl.  LAPAN No. 70, Pekayon, Pasar Rebo, Jakarta Timur 13710

TATA TERTIB PESERTA PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA

DI LINGKUNGAN PUSAT TEKNOLOGI DAN DATA PENGINDERAAN JAUH - LAPAN

1. Peserta dimohon hadir tepat waktu;

2. Peserta wajib mengisi Daftar Hadir yang telah disiapkan oleh panitia;

3. Peserta wajib mengikuti seluruh agenda kegiatan, bagi peserta yang tidak bias mengikuti agenda kegiatan

lebih dari 4 (empat) jam pelajaran, maka peserta tersebut tidak berhak mendapatkan sertifikat;

4. Selama mengikuti kegiatan, para peserta wajib menggunakan pakaian yang rapi dan sopan, dengan

ketentuan sebagai berikut:

a) Hari ke-1, Acara Pembukaan lanjut pembelajaran: bawahan warna gelap, baju warna putih. Khusus

peserta dari TNI/POLRI dipersilahkan memakai seragam dinas TNI/POLRI;

b) Hari ke-2 sampai ke-4, Acara pembelajaran : pakaian bebas rapi dan sopan;

c) Hari ke-5, Acara pembelajaran dilanjutkan acara penutupan: bawahan warna gelap, baju warna putih,

Khusus peserta dari TNI/POLRI dipersilahkan memakai seragam dinas TNI/POLRI;

5. Peserta yang ingin meninggalkan ruangan, dimohon memberitahu kepada instruktur/panitia;

6. Kamar Mandi/Toilet telah disiapkan oleh panitia, peserta dimohon untuk selalu menjaga kebersihan Kamar

Mandi/Toilet;

7. Musholla untuk ibadah sholat telah disiapkan oleh panitia, peserta dimohon menggunakan musholla yang

ada untuk ibadah sholat;

8. Panitia menyiapkan perangkat keras, perangkat lunak maupun data-data yang diperlukan untuk kegiatan.

Peserta wajib mengikuti aturan/prosedur yang diajarkan oleh instruktur untuk penggunaan perangkat

maupun data-data tersebut;

9. Makan siang disiapkan oleh panitia di Ruang Kantin Chandra Bhuana. Dalam rangka menjaga ketertiban,

peserta melakukan makan siang hanya di kantin;

10. Acara presentasi akan dibagi kelompok dengan jumlah kelompok disesuaikan jumlah peserta, anggota

kelompok dimohon proaktif untuk melakukan diskusi/tanya jawab dengan kelompok lain;

11. Sebelum pelaksanaan kegiatan ditutup, para peserta dimohon untuk mengisi form SKM secara online

sesuai petunjuk dari instruktur/panitia;

12. Selesai pelaksanaan kegiatan Peningkatan Kapasitas SDM, seluruh peserta akan dibagikan sertifikat, dan

sebelum sertifikat dicetak, panitia akan konfirmasi atau chek list nama peserta. Dimohon seluruh peserta

untuk mengecek namanya masing-masing sehingga tidak terjadi kesalahan penulisan nama dalam

sertifikat.

Demikian Tata Tertib ini dibuat untuk bisa ditaati bersama. Atas perhatiannya diucapkan banyak terima kasih.

Jakarta,   Januari 2020
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