
 

Regulasi
 

Dive your world

1. Tugas Pribadi Mahasiswa Baru 

1. Membawa 1 buku bacaan. 

Ketentuan buku : 

 Buku berupa buku bacaan (novel,komik, biografi dll)

 Tidak diwajibkan untuk membeli buku baru, jika masih a

disumbangkan.  

 Jika tidak memiliki buku layak pakai maka diperbolehkan membeli buku baru

 Buku yang wajib disumbangkan hanya 1 buku, jika lebih maka diperbolehk

 Buku bacaan akan disumbangkan kepada pihak

pengurus EDSA UMY periode 

lecturer office bagi buku berbahasa Inggris dengan 

2. Mengisi prestasi yang pernah diraih dalam kurun waktu 3 tahun di Google Form yang telah 

disediakan. (dimulai dari kel

2. Tugas kelompok atau per kafilah

1. Membuat yel-yel  (dilakukan setelah TM).

2. Mengikuti Reading Date.  

 Ketentuan Reading Date

a. Semua anggota kafilah wajib mengikuti 

b. Pembagian buku perorang ( di

yang sudah disediakan)

c. Buku tidak boleh dibawa pulang. Maka, dikumpulkan kembali ke LO masing

kafilah.  

d. Setiap anggota menjelaskan cerita dari buku yang dibaca diwaktu yang sudah 

disediakan.  

3. Mempersiapkan pensi (pentas seni)  yang akan ditampilkan pada acara mataf

cerita dari buku yang dibaca.

anggota kafilah dan kesepakatan bersama anggota kafilah. 

  Ketentuan Pensi Kelompok

1. Pensi berdasarkan cerita dari buku yang dibaca. 

2. Seluruh anggota kelompok harus terlibat dalam pensi tersebut. 

3. Akan ada penilaian p

dari pihak panitia.  

4. Pensi tidak diwajibkan menggunakan bahasa 

Inggrisnya. Buatlah pensi dengan kreatif, kompak
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Buku berupa buku bacaan (novel,komik, biografi dll). 

Tidak diwajibkan untuk membeli buku baru, jika masih ada buku yang layak 

Jika tidak memiliki buku layak pakai maka diperbolehkan membeli buku baru

Buku yang wajib disumbangkan hanya 1 buku, jika lebih maka diperbolehk

Buku bacaan akan disumbangkan kepada pihak-pihak yang membutuhkan oleh 

urus EDSA UMY periode 2019/2020 khususnya untuk mengisi corner library 

bagi buku berbahasa Inggris dengan college level 

Mengisi prestasi yang pernah diraih dalam kurun waktu 3 tahun di Google Form yang telah 

disediakan. (dimulai dari kelas X-XII SMA/SMK/MA) 

2. Tugas kelompok atau per kafilah. 

yel  (dilakukan setelah TM). 

Reading Date 

Semua anggota kafilah wajib mengikuti Reading Date di waktu yang sudah ditentukan

Pembagian buku perorang ( diwajibkan LO membagi rata sesuai jumlah  buku diwaktu 

yang sudah disediakan) 

Buku tidak boleh dibawa pulang. Maka, dikumpulkan kembali ke LO masing

Setiap anggota menjelaskan cerita dari buku yang dibaca diwaktu yang sudah 

ersiapkan pensi (pentas seni)  yang akan ditampilkan pada acara mataf dan berdasarkan 

cerita dari buku yang dibaca. Keputusan isi pensi berdasarkan musyawarah bersama antar 

anggota kafilah dan kesepakatan bersama anggota kafilah.  

Ketentuan Pensi Kelompok 

Pensi berdasarkan cerita dari buku yang dibaca.  

Seluruh anggota kelompok harus terlibat dalam pensi tersebut.  

Akan ada penilaian pensi  yang menarik dan heboh yang akan mendapatkan 

 

Pensi tidak diwajibkan menggunakan bahasa Inggris namun tetap ada unsur

uatlah pensi dengan kreatif, kompak, dan semenarik mungkin. 

 

da buku yang layak 

Jika tidak memiliki buku layak pakai maka diperbolehkan membeli buku baru 

Buku yang wajib disumbangkan hanya 1 buku, jika lebih maka diperbolehkan 

pihak yang membutuhkan oleh 

corner library di 

Mengisi prestasi yang pernah diraih dalam kurun waktu 3 tahun di Google Form yang telah 

di waktu yang sudah ditentukan 

wajibkan LO membagi rata sesuai jumlah  buku diwaktu 

Buku tidak boleh dibawa pulang. Maka, dikumpulkan kembali ke LO masing-masing 

Setiap anggota menjelaskan cerita dari buku yang dibaca diwaktu yang sudah 

dan berdasarkan 

h bersama antar 

akan mendapatkan awarding 

namun tetap ada unsur bahasa 

dan semenarik mungkin.  



 

5. Durasi pensi: 5-7 menit. Ketika pensi melebihi waktu yang ditentukan, maka pensi akan 

diberhentikan oleh time keeper dan pensi tidak boleh dilanjutkan.  

4.  Membawa alat solat untuk didonasikan yang berupa sajadah 1 dan sarung 1 

5. Jadwal kumpul kafilah: 

 

NO Tanggal Waktu  Kegiatan Tempat PIC 

1. 20 Agustus 2019 15.30-16.30 Membuat yel-
yel 

Gedung K.H. 
Ibrahim E6 Lt. 
4 dan 5 

LO dan Acara 

2. 22 Agustus 2019 08.00-11.00 
dilanjut 13.00-
15.00 

Reading 
Date+Latihan 
Yel-yel 

Gedung K.H 
Ibrahim E6 
dan E7 

LO dan Acara 

3. 25 Agustus 2019 08.00-11.00 
dilanjut 13.00-
15.00 

Latihan Pensi 
dan Yel-yel 

Gedung K.H. 
Ibrahim E6 
dan E7  

LO dan Acara  

 

3.Perlengkapan pribadi MABA 

Perlengkapan pribadi yang harus dibawa sebagai berikut 

1. Membawa Alat sholat 

 Perempuan membawa Mukena + Sejadah  

 Laki – Laki Membawa peci + Sejadah 

2. Membawa obat-obatan pribadi jika memiliki riwayat penyakit 

3. Membawa sarapan nasi putih+lauk bebas dan membawa snack tambahan yang non-plastic. (ex: 

arem-arem, lemper, atau sejenisnya) 

4. Membawa totebag. 

5. Membawa botol minum. Dilarang membawa air minum kemasan.  

 

4. KETENTUAN PAKAIAN PESERTA  
PUTERA: 
Menggunakan : 

1. Kemeja hitam berkancing dari atas sampai bawah (lengan panjang) 

2. Celana hitam panjang berbahan kain, bukan jeans, dan tidak ketat 

3. menggunakan sepatu pantofel hitam  

4. menggunakan kaos kaki hitam panjang 

5. Jas almamater UMY dan peci warna hitam. 

6. Membawa kaos putih yang tidak menerawang 

7. Menggunakan tas ransel. 

 

 

 



 

PUTERI: 

Menggunakan : 

1. Kemeja hitam berkancing atas sampai bawah (lengan panjang), tidak ketat, tidak tipis, dan 

tidak menerawang 

2. Rok hitam panjang non kulot/jeans tidak ada belahan dan panjang tidak diatas mata kaki. 

3. Jas almamater UMY 

4. Sepatu pantofel hitam  

5. Kaos kaki hitam dan panjang  

6. Jilbab merah maroon polos, segi empat, tidak berbahan paris/sifon/pashmina , dan tidak 

menerawang. 
7. Membawa kaos putih yang tidak menerawang dan ketat. 
8. Menggunakantas ransel, slingbag or waistbag are not allowed!  

 

KETENTUAN KERAPIAN PESERTA MATAF  2018 
PUTERA 

1. Pakaianbersih, rapi, dansopan. 
a. Lengantidakdigulung. 
b. Tidakketat. 
c. Tidak menerawang 

 
2. Rambuttidakdicatdanrapi. 

d. disisir, 
e. tidakmenutupidahi, 
f. tidakmenyentuhkerah, 
g. tidakmenutupitelinga. 
h. Tidak dikucir 

3. Dilarang memakai aksesoris secara berlebihan. 
4. Dilarang menggunakan topi selain peci 
5. Berkata dan bersikap sopan terhadap peserta, panitia dan pemandu. 
6. Pada saat acara MATAF  dimulai peserta dilarang menggunakan jaket dan sejenisnya 

kecuali almamater UMY. 
PUTERI 

1. Pakaian bersih, rapi dan sopan. 
2. Indikator rapi dan sopan : 

a. Pakaian tidak ketat, tidak menerawang, lengan tidak digulung. 
b. Bagi yang memakai jilbab hendaknya poni atau rambut tidak terlihat. 
c. Berkata dan bersikap sopan terhadap peserta, panitia dan pemandu. 

3. Selama MATAF  dilarang mengenakan dan membawa aksesoris dan makeup secara 
berlebihan 

4. Dilarang menggunakan topi. 



 

5. Pada saat acara MATAF 
sejenisnya kecuali almamater UMY.

 

 

 

5. Peraturan/ tata tertib dan Sanksi MATAF  bagi MA
 

 
1. Mematuhi peraturan dan tata tertib MATAF 
2. Membawa peralatan dan perlengkapan yang sesuai ketentuan.
3. Menjaga kebersihan selama kegiatan berlangsung.
4. Memperhatikan materi yang disampaikan selama kegiatan M
5. Mengikuti petunjuk dan instruksi dari panitia .
6. Mengikuti seluruh rangkaian acara MATAF

mendapatkan sertifikat MATAF 
7. Menjagake kondusifan selama
8. Tidak diperkenankan menggunakan

acara MATAF PBI2018 berlangsung.
9. Tidak diperkenankan meninggalkan

masing. 
10. Diwajibkan membawa barang yang ditugaskan
11. Dilarang keras membawa dan menggunakan

minuman keras. 
12. Dilarang merokok serta melakukan perbuatan tidak sopan selama 
13. Panitia danPemandu  tidak bertanggung jawab

dibawa peserta MATAF. 
14. Peraturan atau tata tertib lain yang masih dianggap perlu akan ditentukan kemudian.
15. Bagi panitia, peserta, dan pemandu yang tidak mematuhi peraturan atau tata tertib akan 

mendapatkan detention. 
 
BENTUK TINDAKAN YANG DIKENAKAN DETENTIO
 

1. Terlambat. (Ringan) 
2. Membuat suasana yang tidak kondusif selama materi.
3. Telat hadir maksimal 15 menit.
4. Atribut tidak lengkap. (Sedang)
5. Berkata ataupun melakukan tindakan tidak sopan.
6. Berpakaian tidak sesuai dengan ketentuan.
7. Membuang sampah tidak pada tempatnya.
8. Menggunakan perhiasan dan peralatan
9. Tidak membawa penugasan.

 sedang berlangsung, peserta dilarang mengenakan jaket
sejenisnya kecuali almamater UMY. 

Peraturan/ tata tertib dan Sanksi MATAF  bagi MABA dan Panitia

TATA TERTIB MATAF PBI 2019 

Mematuhi peraturan dan tata tertib MATAF PBI 2019. 
perlengkapan yang sesuai ketentuan. 

njaga kebersihan selama kegiatan berlangsung. 
Memperhatikan materi yang disampaikan selama kegiatan MATAF PBI201
Mengikuti petunjuk dan instruksi dari panitia . 
Mengikuti seluruh rangkaian acara MATAF PBI2019sebagai salah satu syarat untuk 

MATAF PBI2019 
selama materi berlangsung. 

nggunakan perhiasan dan peralatan make up berlebihan
2018 berlangsung. 

meninggalkan acara tanpa seizin dari pemandu kafilah

barang yang ditugaskanbaikperlengkapanmaupuna
Dilarang keras membawa dan menggunakan senjata tajam, senjata api, narkoba, dan 

merokok serta melakukan perbuatan tidak sopan selama mataf berlangsung.
tidak bertanggung jawab atas kehilangan barang-barang yang 

Peraturan atau tata tertib lain yang masih dianggap perlu akan ditentukan kemudian.
Bagi panitia, peserta, dan pemandu yang tidak mematuhi peraturan atau tata tertib akan 

 

BENTUK TINDAKAN YANG DIKENAKAN DETENTION 

Membuat suasana yang tidak kondusif selama materi. (Ringan) 
Telat hadir maksimal 15 menit.(Sedang) 

(Sedang) 
Berkata ataupun melakukan tindakan tidak sopan. (Sedang) 
Berpakaian tidak sesuai dengan ketentuan. (Sedang) 
Membuang sampah tidak pada tempatnya. (Sedang) 
Menggunakan perhiasan dan peralatan make up berlebihan. (Sedang) 
Tidak membawa penugasan. (Sedang) 

sedang berlangsung, peserta dilarang mengenakan jaket dan 

BA dan Panitia 

2019 berlangsung. 

sebagai salah satu syarat untuk 

berlebihan selama 

kafilah masing-

baikperlengkapanmaupunatribut. 
senjata tajam, senjata api, narkoba, dan 

berlangsung. 
barang yang 

Peraturan atau tata tertib lain yang masih dianggap perlu akan ditentukan kemudian. 
Bagi panitia, peserta, dan pemandu yang tidak mematuhi peraturan atau tata tertib akan 



 

10. Tidak mensilent alat komunikasi selama kegiatan MATAF PBI 2019 berlangsung. (Sedang) 
11. Keluar dari acara tanpa izin dari pemandu atau panitia. (Berat) 
12. Membawa senjata, miras, obat terlarang dan hal- hal yang berbau pornografi. (Berat) 
13. Merokok ketika MATAF berlangsung. (Berat) 
14. Tidak berangkat MATAF PBI tanpa keterangan. (Berat) 
15. Tidur saat acara berlangsung(Ringan) 

 
Pengulangankesalahan : 
 
1 kali                     :    (Ringan) 
2 – 3 kali               :    (Sedang) 
4 – 5 kali               :    (Berat) 
 
 
DETENTION 
 
RINGAN 

a. Pendekatan. (1,2,3) 
b. Teguranlisan. (1,2,3) 
c. Pengambilanbarang. (1,2,3) 

 
SEDANG 

a. Menganalisisberita yang sedang updatedalambahasa Inggris (ditulistegakbersambung) 
(6,9) 

b. MenuliskanvisimisiJurusanPendidikan Bahasa Inggris. (ditulistegakbersambung). (5,7,10) 
c. Membawabuku yang berkaitandenganpendidikan (1buku). (11) 
d. Menulis data temansekafilah.(4,8) 
e. Melakukan pemanggilan pada maba yang melakukan pelanggaran berulang-ulang. 

 
BERAT 

a. Menemui Wakil Dekan II FPB UMY. (12,14) 
Membuatsuratpernyataan yang ditandatanganiketuakafilah, coordinator pemandu, 

ketuapanitia MATAF FPB 2018, dan Wakil Dekan 

 

6. Awarding MABA  

1. Pensi terfavorit (bisa membawa suasana) 

2. Yel-yel terfavorit  

3. Kafilah terbaik (yang tidak melanggar semua tugas pribadi dan tugas kelompok) 

4. Pemenang Twibon PBI ( Likes terbanyak) 2 orang pemenang ( laki-laki dan perempuan) 

5. Putra-putri MATAF  


