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ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA 

Tahun 2017 

 
 

MUKADIMAH 

 

Kami, Universitas Advent Indonesia (UNAI) Chorale berada di bawah 

pengawasan dari Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan bertanggung-jawab 

kepada Presiden Universitas sebagai paduan suara resmi Universitas Advent 

Indonesia. Dengan pertolongan Tuhan, dalam upaya untuk mewujudkan tujuan dan 

maksud kami, --- untuk mengembangkan talenta-talenta kami dalam bernyanyi, 

mengembangkan pertumbuhan rohani, dan mengembangkan nilai-nilai yang 

selaras dengan standar Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh, dan memberikan 

pelayanan untuk menjadi berkat bagi sesame, dengan berdasarkan prinsip 

Kasih, Keadilan, dan Kesatuan --- kami akan menegakkan dan menjunjung tinggi 

konstitusi ini. 

 

 

PASAL I 

PENGERTIAN ISTILAH-ISTILAH 

 

1. OFFICER adalah kumpulan orang yang terdiri dari Penasehat, Presiden, Wakil 

Presiden bidang Kerohanian, Wakil Presiden bidang Sosial, Asisten Direktur, 

Sekretaris, Bendahara, Humas dan Multimedia, Properti, Pustakawan dan 

Disiplin. 

2. DIRECTOR adalah seseorang yang cakap dan bertanggung-jawab memimpin 

musikalitas dari grup. 

3. SPONSOR AKADEMIK adalah orang yang bertanggung-jawab pada grup 

selama acara jangkauan keluar, apakah itu dalam hal sosial maupun rohani. 

UNIVERSITAS ADVENT INDONESIA 

CHORALE 
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4. ASSISTANT OFFICER adalah orang-orang yang terpilih untuk dapat 

membantu pekerjaan dari masing-masing anggota Officer tetapi tidak 

menjadikannya sebagai Officers resmi UNAI Chorale. 

5. KEANGGOTAAN adalah 

a. ANGGOTA SEAT-IN adalah orang-orang yang lulus audisi, wawancara 

dan penyaringan dengan baik. 

b. ANGGOTA NEWBIE adalah orang-orang yang telah mengikuti 

Acquaintance and Dedication Night. 

c. ANGGOTA REGULER adalah mereka yang telah menjadi anggota 

NEWBIE selama 1 (satu) tahun dan dipromosikan menjadi anggota 

reguler oleh evaluasi Officers. 

6. KOMITE PEMILIHAN adalah kumpulan orang yang akan memilih kandidat 

untuk Officer berikutnya. 

7. RAPAT OFFICER adalah rapat rutin yang telah ditentukan dan disetujui 

sebelumnya, dan dihadiri oleh seluruh Officers dan Director dan sponsor 

akademik apabila dibutuhkan. 

8. RAPAT SELURUH ANGGOTA adalah rapat yang diselenggarakan dengan 

kehadiran seluruh Officers, Director, Sponsor Akademik, dan semua Anggota. 

9. KETERLAMBATAN adalah datang terlambat dalam acara resmi UNAI 

Chorale apapun, dari waktu yang telah ditentukan. 

 

 

PASAL II 

MOTTO 

 

Untuk nama baik Universitas kami, 

Untuk kehormatan Negara kami, 

Untuk Kemuliaan Nama TUHAN. 
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PASAL III 

MISI 

 

Misi kami adalah untuk melayani Tuhan dan manusia melalui talenta dan tindakan 

kami, dan juga mempromosikan warisan kekayaan budaya kita di Indonesia 

maupun di negara lain. 

 

 

PASAL IV 

SASARAN DAN TUJUAN 

 

1. Untuk mengembangkan dan menggunakan talenta yang Tuhan berikan. 

2. Untuk ikut serta menyebarkan Injil melalui music. 

3. Untuk memperkuat kehidupan kerohanian kami melalui program dan 

aktivitas yang telah dirancang dan dilaksanakan. 

4. Untuk mengembangkan kepemimpinan, rasa pemuridan dan rasa mmiliki 

dan persatuan. 

5. Untuk mempromosikan nilai-nilai budaya Indonesia di dalam dan di luar 

negeri. 

6. Untuk membangkitkan kasih dalam hidup kami dan kesetiaan kepada 

negara Indonesia yang kami kasihi. 

 

 

PASAL V 

KEANGGOTAAN 

 

BAGIAN 1 SYARAT-SYARAT untuk ANGGOTA SEAT-IN 

1. Kandidat adalah mahasiswa dan/atau warga Universitas Advent Indonesia. 
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2. Anggota SEAT-IN harus terlebih dahulu lulus dalam audisi dan 

wawancara. 

3. Setiap anggota SEAT-IN harus mengetahui dan memelihara sikap dan 

kelakuan baik dalam menjadi anggota UNAI Chorale. 

4. Sumpah dedikasi akan dilaksanakan kepada anggota SEAT-IN yang baru. 

 

BAGIAN II PENERIMAAN RESMI DAN SYARAT MENJADI ANGGOTA 

NEWBIE 

1. Anggota SEAT-IN dapat menjadi anggota NEWBIE setelah melewati masa 

percobaan 2 (dua) bulan s/d 3 (tiga) bulan. 

2. Pelantikan resmi kepada anggota NEWBIE yang baru, terjadi jika hanya 

anggota NEWBIE telah mendedikasikan dirinya di acara Acquaintance 

and Dedication Night. 

 

BAGIAN III PENERIMAAN RESMI DAN SYARAT MENJADI ANGGOTA 

REGULER 

1. Anggota NEWBIE dapat menjadi anggota REGULER setelah menjalani 

masa percobaan 1 (satu) tahun. 

2. Pelantikan resmi kepada anggota REGULER terjadi jika hanya anggota 

REGULER telah melakukan komitmen ulang (re-commitment) pada acara 

Acquaintance and Dedication Night. 

 

BAGIAN IV PERJANJIAN KEANGGOTAAN REGULER 

1. Setiap anggota REGULER yang baru diharuskan menandatangani 

perjanjian keanggotaan, sebagai bukti bahwa anggota telah melakukan 

komitmen ulang hingga meninggalkan Universitas Advent Indonesia, atau 

mahasiswa telah menyelesaikan program studi yang diambil. 

2. Setiap anggota REGULER yang lama juga harus menandatangani 

perjanjian keanggotaan, sebagai bukti bahwa anggota telah berkomitmen 

ulang hingga meninggalkan Universitas Advent Indonesia, atau mahasiswa 

telah menyelesaikan program studi yang diambil. 
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3. Detail dari perjanjian itu akan ditulis dalam perjanjian itu sendiri, yang 

dirumuskan oleh Officers dan Director, dibawah bimbingan sponsor 

akademik apabila diperlukan. 

 

 

PASAL VI 

HAK, KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB 

ANGGOTA 

 

BAGIAN I HAK ANGGOTA SEAT-IN 

1. Anggota SEAT-IN dapat ikut serta dalam tour dan acara-acara lain apabila 

dibutuhkan. 

2. Anggota SEAT-IN hanya dapat memilih selama pemilihan Officers 

berikutnya. 

 

BAGIAN II HAK ANGGOTA NEWBIE 

1. Anggota NEWBIE dapat ikut serta dalam tour dan acara-acara lain apabila 

dibutuhkan. 

2. Anggota NEWBIE hanya dapat dipilih menjadi Assistant Officers. 

 

BAGIAN III HAK ANGGOTA REGULER 

1. Anggota REGULER dapat ikut serta dalam tour dan acara-acara lain 

apabila dibutuhkan. 

2. Anggota REGULER dapat mengajukan, memilih dan dipilih dalam 

pemilihan Officers berikutnya. 

 

BAGIAN IV KUALIFIKASI 

Seorang anggota UNAI Chorale, diharuskan untuk: 

1. Menjunjung tinggi dan memlihara nama baik grup tidak hanya dalam 

menyanyi namun juga dalam music ministry. Anggota UNAI Chorale 
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harus menjadi contoh dalam perkataan dan tindakan dalam segala waktu 

dan kegiatan. 

2. Menjunjung tinggi dan memelihara standar UNAI Chorale sama seperti 

prinsip Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh dalam setiap waktu dan 

menyatakan karakter Kekristenan dalam kehidupan. 

3. Menjadi contoh yang baik kepada anggota-anggota yang baru diterima 

dalam tindakan dan perkataan. 

4. Dewasa dalam berdisiplin dengan baik dan menjunjung peraturan-

peraturan UNAI Chorale setiap saat. 

5. Menghidupkan peraturan-peraturan UNAI Chorale. 

6. Mengembangkan dan menjaga loyalitas, mengenai kewajiban dan 

tanggung jawab yang baik di dalam UNAI Chorale maupun di luar UNAI 

Chorale. 

7. Dengan sungguh-sungguh berkomitmen dalam kemajuan dan kesuksesan 

UNAI Chorale. 

8. Bertanggung jawab untuk mengembangkan suara dan kemampuan musik 

dan tetap rendah hati dalam membantu anggota baru khususnya selama 

latihan dan pelayanan. 

9. Mengadakan hubungan baik dengan anggota-anggota baru dan juga 

memelihara hubungan yang baik dengan sesame anggota Director, 

Officers dan Sponsor Akademik. 

10. Bertanggung jawab dalam memelihara properti grup. 

 

BAGIAN V KEHADIRAN 

1. 3 (Tiga) keterlambatan dihitung sebagai 1 (satu) absen (*selengkapnya di 

peraturan-peraturan). 

2. Dalam segala kegiatan, kehadiran akan diperiksa sesuai waktu yang 

direncanakan. 

3. Setiap anggota tidak diperkenankan absen lebih dari 20% total latihan 

dalam 1 (satu) semester. (*selengkapnya di peraturan-peraturan). 
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BAGIAN VI IURAN KEANGGOTAAN 

1. Officer akan menentukan jumlah iuran keanggotaan. 

2. Seluruh anggota diharuskan untuk membayar iuran setiap bulannya. 

3. Apabila ada sisa akun di akhir tahun ajaran, maka akan dipergunakan oleh 

angkatan selanjutnya. Akun yang sisa harus dipindahkuasakan kepada 

bendahara berikutnya dengan Director, anggota lama dan anggota baru. 

 

 

PASAL VII 

KUALIFIKASI DAN URAIAN TUGAS 

 

BAGIAN I DIRECTOR 

A. KUALIFIKASI 

1. Ditentukan oleh Universitas Advent Indonesia berdasarkan jabatannya 

sebagai Kepala Departemen Musik. 

B. URAIAN TUGAS 

1. Sebagai wakil utama dari grup. 

2. Berwenang untuk menentukan: 

a. Waktu dan frekuensi latihan. 

b. Keterlibatan grup untuk menyanyi di dalam dan di luar kampus 

setelah berkonsultasi dengan Officer. 

 

BAGIAN II ASISTEN DIRECTOR 

A. KUALIFIKASI 

1. Seorang anggota tetap. 

2. Memiliki sekurang-kurangnya waktu belajar 1 (satu) tahun lagi di 

kampus UNAI. 

3. Menjadi contoh dalam perkataan dan perbuatan. 

B. URAIAN TUGAS 

1. Sebagai tangan kanan dari Director. 
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2. Bertanggung-jawab terhadap urusan latihan jika Director berhalangan 

hadir. 

3. Bersama dengan Director, Officers menentukan anggota yang ikut 

melayani. 

4. Membantu Director mengembangkan grup dalam hal latihan, suara. 

5. Membantu untuk dapat mencapai target kualitas performance UNAI 

Chorale yang terbaik. 

 

BAGIAN III PENASEHAT 

A. KUALIFIKASI 

1. Pernah menjabat sebagai Presiden UNAI Chorale sekurang-kurangnya 

1 (satu) periode atau 1 (satu) tahun. 

2. Sebagai anggota aktif di dalam grup UNAI Chorale. 

3. Memiliki sekurang-kurangnya waktu belajar 1 (satu) tahun lagi di 

kampus UNAI. 

B. URAIAN TUGAS 

1. Memberikan nasehat dan masukan kepada Presiden dan anggota 

Officers lainnya. 

2. Membimbing dan mengarahkan Officers agar tidak melenceng dari 

Visi, Misi dan Tujuan grup UNAI Chorale. 

 

BAGIAN IV PRESIDEN 

A. KUALIFIKASI 

1. Pernah menjabat sebagai seorang Officer selama sekurang-kurangnya 

1 (satu) periode atau 1 (satu) tahun. 

2. Memiliki sekurang-kurangnya waktu belajar 1 (satu) tahun lagi di 

kampus UNAI. 

3. Menjadi contoh dalam perkataan dan perbuatan. 

B. URAIAN TUGAS 
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1. Membuat Rencana Kegiatan Strategis yang akan dikomunikasikan 

kepada para anggota grup dan bertanggung-jawab atas 

pelaksanaannya. 

2. Bersama dengan Officer, Presiden berwenang untuk menjalankan 

dan/atau merevisi Undang-Undang dan Peraturan UNAI Chorale setiap 

tahunnya. 

3. Menjaga hubungan yang sehat dan harmonis dengan Director dan 

Officer, anggota grup, dan sponsor akademik. 

4. Meminta persetujuan Officer dan Director dalam mengambil 

keputusan yang berhubungan dengan grup. 

5. Sebagai pemimpin dalam setiap pertemuan, kecuali ada pengaturan 

lain dengan persetujuan presiden sendiri. 

 

BAGIAN V WAKIL PRESIDEN BIDANG KEROHANIAN 

A. KUALIFIKASI 

1. Seorang anggota tetap. 

2. Memiliki sekurang-kurangnya waktu belajar 1 (satu) tahun lagi di 

kampus UNAI. 

3. Menjadi contoh dalam perkataan dan perbuatan. 

B. URAIAN TUGAS 

1. Bertanggung-jawab dalam bidang kerohanian di dalam grup dengan 

berusaha keras merangkul Director, Officers, anggota grup dan 

sponsor akademik. 

2. Membuat laporan rencana dan program keagamaan untuk Kalender 

kegiatan yang akan disetujui oleh Officers. 

3. Dapat menggantikan Presiden jika berhalangan menghadiri pertemuan. 

 

BAGIAN VI WAKIL PRESIDEN BIDANG SOSIAL 

A. KUALIFIKASI 

1. Seorang anggota tetap. 
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2. Memiliki sekurang-kurangnya waktu belajar 1 (satu) tahun lagi di 

kampus UNAI. 

3. Menjadi contoh dalam perkataan dan perbuatan. 

 

B. URAIAN TUGAS 

1. Bertanggung-jawab terhadap urusan social grup dengan berusaha keras 

menjalin hubungan dengan Director, Officers, anggota grup dan 

sponsor akademik. 

2. Membuat laporan rencana dan program social untuk Kalender kegiatan 

yang akan disetujui oleh Officers. 

3. Bertindak sebagai unit komunikasi kelompok dengan pihak lain di luar 

kelompok. 

4. Membantu Presiden dalam membuat negosiasi mengenai pertemuan-

pertemuan untuk kelompok. 

5. Dapat menggantikan Presiden jika berhalangan menghadiri pertemuan. 

 

BAGIAN VII SEKRETARIS 

A. KUALIFIKASI 

1. Seorang anggota tetap. 

2. Memiliki sekurang-kurangnya waktu belajar 1 (satu) tahun lagi di 

kampus UNAI. 

3. Menjadi contoh dalam perkataan dan perbuatan. 

B. URAIAN TUGAS 

1. Mencatat dan menyimpan setiap pertemuan dan mempresentasikan 

kepada grup atas permintaan Officers. 

2. Bertanggung-jawab untuk mencatat kehadiran dalam setiap latihan, 

pertemuan dan aktifitas UNAI Chorale lainnya dan menyiapka laporan 

kehadiran setiap bulan yang akan dipresentasikan dalam Rapat 

Evaluasi Officers dan memperbaharuinya. 

3. Memiliki catatan induk dan perjanjian dari setiap anggota dan Officers. 



12 
 

4. Menyimpan semua yang berhubungan dengan surat-menyurat dari luar 

ke dalam maupun dari dalam ke luar. 

5. Menyiapkan dan mendistribusikan documen cetak yang terkait. 

6. Menyimpan arsip soft/hard-copy dari setiap pengumuman yang 

diberikan kepada anggota untuk dipresentasikan oleh para anggota 

sebagai bukti penguat. 

7. Membuat laporan rencana dan program Kalender kegiatan yang akan 

disetujui oleh Officers. 

 

BAGIAN VIII BENDAHARA 

A. KUALIFIKASI 

1. Seorang anggota tetap. 

2. Memiliki sekurang-kurangnya waktu belajar 1 (satu) tahun lagi di 

kampus UNAI. 

3. Menjadi contoh dalam perkataan dan perbuatan. 

B. URAIAN TUGAS 

1. Menetapkan dan melaksanakan tugas pemungutan iuran dengan 

nominal yang telah disepakati sebesar Rp 20.000,00 per bulannya 

setiap semester (5 bulan) terhadap setiap anggota grup. 

2. Menyajikan laporan keuangan dan mempresentasikan kepada Officers 

dan anggota setiap bulannya. 

3. Menyimpan semua bukti penerimaan dan pengeluaran keuangan yang 

dibuat oleh grup dan akan diaudit oleh Director, Officers dan sponsor 

akademik setiap triwulan. 

4. Mendepositkan uang dan membayar pengeluaran atas persetujuan dari 

Presiden. 

 

BAGIAN IX PUSTAKAWAN 

A. KUALIFIKASI 

1. Seorang anggota tetap. 
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2. Memiliki sekurang-kurangnya waktu belajar 1 (satu) tahun lagi di 

kampus UNAI. 

3. Menjadi contoh dalam perkataan dan perbuatan. 

 

B. URAIAN TUGAS 

1. Menjaga jumlah yang tepat dari partitur musik dan memastikan bahwa 

seluruhnya utuh dan dalam kondisi yang terbaik yang siap digunakan 

sewaktu-waktu. 

2. Membantu Director, Pianist dan anggota untuk menemukan partitur 

musik yang tepat dan siap digunakan sewaktu-waktu. 

 

BAGIAN X MULTIMEDIA 

A. KUALIFIKASI 

1. Seorang anggota tetap. 

2. Memiliki sekurang-kurangnya waktu belajar 1 (satu) tahun lagi di 

kampus UNAI. 

3. Menjadi contoh dalam perkataan dan perbuatan. 

B. URAIAN TUGAS 

1. Menyiapkan dan memposting setiap pengumuman dan agenda untuk 

anggota UNAI Chorale. 

2. Mengatur dan memelihara situs UNAI Chorale (Fan Page, Facebook 

Group, Instagram, Yahoo e-Mail, Google e-Mail, Youtube) dan 

memperbaharuinya secara mingguan dan tetap menginformasikan 

kegiatan kepada alumni. 

3. Menyiapkan kebutuhan grup yang berhubungan dengan multimedia. 

4. Bertanggung-jawab akan tempat latihan dalam kasus-kasus darurat. 

 

BAGIAN XI PROPERTI 

A. KUALIFIKASI 

1. Seorang anggota tetap. 
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2. Memiliki sekurang-kurangnya waktu belajar 1 (satu) tahun lagi di 

kampus UNAI. 

3. Menjadi contoh dalam perkataan dan perbuatan. 

 

 

B. URAIAN TUGAS 

1. Menjaga, mencatat, dan bertanggung-jawab terhadap semua properti, 

antara lain: seragam, foto-foto, kostum, gaun, dan alat peraga. 

Memastikan bahwa segala sesuatau utuh dan berada dalam kondisi 

terbaik dan siap untuk digunakan sewaktu-waktu. 

2. Menyimpan seragam ekstra dan memperbaharui daftar inventaris. 

3. Menyiapkan proposal seragam baru atas persetujuan dari Director dan 

Officers UNAI Chorale. 

 

BAGIAN XII DISIPLIN 

A. KUALIFIKASI 

1. Seorang anggota tetap. 

2. Memiliki sekurang-kurangnya waktu belajar 1 (satu) tahun lagi di 

kampus UNAI. 

3. Menjadi contoh dalam perkataan dan perbuatan. 

B. URAIAN TUGAS 

1. Melakukan absensi setiap pertemuan UNAI Chorale dan memberikan 

hasil absensi kepada Sekretaris. 

2. Sebagai tempat untuk izin-mengizin para anggota. 

3. Menunggu di depan pintu sampai dengan 18.15 WIM (Waktu 

Indonesia Bagian MC) untuk mencatat keterlambatan dan memberikan 

sanksi bagi yang terlambat. 

4. Mempunyai hak untuk memberikan sanksi yang akan disetujui oleh 

Officers. 

 

BAGIAN XIII SPONSOR AKADEMIK 
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A. KUALIFIKASI 

1. Beliau bersedia membagi waktunya untuk mengikuti kegiatan rohani 

dan social kelompok. 

2. Sponsor sudah seharusnya adalah staff ataupun dosen UNAI. 

 

B. URAIAN TUGAS 

1. Mendukung grup dan mampu memberikan keputusan-keputusan yang 

terbaik bagi grup. 

2. Menandatangani surat-surat dan dokumen-dokumen resmi milik grup. 

3. Turut mengambil bagian dalam konser dan outreach. 

4. Memiliki kemampuan dalam mendukung kebutuhan kelompok secara 

financial bila benar-benar dibutuhkan. 

5. Apabila dibutuhkan tuntunan, Sponsor Akademik harus menghadiri 

rapat Officers. 

 

 

PASAL VIII 

RAPAT 

 

1. Segala agenda harus dilaporkan kepada Presiden untuk mendapat 

persetujuan dan dibawakan dalam rapat. 

2. Presiden adalah pemimpin dari setiap rapat. 

3. Apabila dibutuhkan pertemuan akan dilakukan dalam kasus-kasus darurat. 

4. Sekretaris harus mencatat seluruh tertib acara rapat dan 

menginformasikannya kepada mereka yang berhalangan hadir. 

 

 

PASAL IX 

PEMILIHAN 
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Kandidat Officers baru harus diusulkan oleh anggota REGULER UNAI Chorale. 

 

 

 

 

PASAL X 

MASA JABATAN 

 

1. Officers UNAI Chorale akan melaksanakan tugas dan tanggung-jawab 

mereka untuk jangka waktu 1 (satu) tahun, kecuali disertifikasi oleh tim 

elektif kelompok melalui musyawarah dari anggotanya. 

2. Director UNAI Chorale akan melaksanakan tugas dan tanggung-jawab 

mereka untuk jangka waktu 1 (satu) tahun, kecuali disertifikasi oleh tim 

selektif kelompok melalui musyawarah dari anggotanya. 

3. Pemilihan Officers untuk tahun ajaran selanjutnya akan dilakukan sebelum 

hari jadi grup dan mulai bertugas pada masa peralihan ajaran tahun. 

4. Sponsor Akademik dan sponsor diusulkan oleh para Officers dan dipilih 

oleh anggota. 

 

 

PASAL XI 

KUORUM 

 

1. Kuorum setiap rapat yang dilakukan oleh kelompok dilakukan dengan 

kehadiran 2/3 (dua per-tiga) dari jumlah anggota. 

2. Voting akan dimenangkan oleh suara terbanyak. 

3. Kuorum bagi Officers mewajibkan kehadiran 50% dari Officers 

ditambah 1 (satu). 
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PASAL XII 

ANGGOTA YANG BERISTIRAHAT 

 

1. Anggota REGULER dengan kondisi sebagai berikut disarankan untuk 

menjadi anggota istirahat. 

a. IPK dibawah 2.7 

b. Dalam KKN (Kuliah Kerja Nyata) atau externship. 

2. Anggota yang beristirahat diajukan melalui surat permohonan dan 

persetujuan dalam rapat Officers. 

3. Waktu istirahat anggota minimal 3 (tiga) bulan dan maksimal 5 (lima) 

bulan. Jika membutuhkan waktu lebih lanjut, anggota dapat mengajukan 

perpanjangan. 

4. Anggota yang beristirahat dapat bergabung dengan grup sebagai anggota 

reguler merskipun periode permohonan belum berakhir. 

5. Anggota yang beristirahat diperkenankan bergabung dalam kegiatan 

pelayanan apapun belum berakhir. 

 

 

PASAL XIII 

ALUMNI 

 

1. Anggota REGULER yang telah meninggalkan Universitas Advent 

Indonesia dengan terhormat akan dianggap sebagai alumni. 

2. Anggota yang tamat dari Universitas Advent Indonesia dengan terhormat 

akan dianggap sebagai alumni. 

3. Alumni yang mau bergabung dengan UNAI Chorale sebagai anggota aktif 

akan diberikan perjanjian khusus dan diwajibkan mengikuti peraturan 

UNAI Chorale. 
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Undang-Undang dan Peraturan Umum UNAI Chorale termasuk 

PERATURAN DALAM LATIHAN DAN PELAYANAN 

Tahun 2017 

 

Pedoman seluruh kegiatan UNAI Chorale: 

1. Tepat waktu dalam setiap program dan kegiatan. 

2. Tindakan pendisiplinan akan diberikan kepada mereka yang absen dan 

terlambat. 

a. Terlambat (15<= menit dikenakan sanksi lari & 15 menit > 

dihitung Late). 

b. Late 3 (tiga) kali akan dihitung satu absen. 

c. Absen (sanksi akan ditentukan oleh Disiplin dan/atau Officers). 

d. Officers (dua kali lipat). 

e. Konsekuensi untuk absen lebih dari 20% dari total latihan: 

 Untuk anggota SEAT-IN, masa percobaan akan 

diperpanjang 3 (tiga) bulan lagi. 

 Untuk anggota NEWBIE, kehormatan menjadi anggota 

newbie akan diturunkan menjadi anggota SEAT-IN. 

Anggota akan mendapatkan kehormatan menjadi anggota 

NEWBIE setelah melewati masa percobaan yang diberikan 

yaitu 2 bulan. Apabila dia mengulangi absennya lebih dari 

20% lagi dalam masa percobaan, maka masa percobaan 

akan diperpanjang. Apabila dia mengulangi untuk kedua 

kalinya, keanggotaan akan dicabut. 

 Untuk anggota REGULER, kehormatan menjadi anggota 

reguler akan diturunkan menjadi anggota NEWBIE. 

Anggota akan mendapatkan kehormatan menjadi anggota 

REGULER setelah melewati masa percobaan yang 

diberikan yaitu 3 bulan. Apabila dia mengulangi absennya 
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lebih dari 20% lagi dalam masa percobaan, maka masa 

percobaan akan diperpanjang. Apabila dia mengulangi 

untuk kedua kalinya, keanggotaan akan dicabut. 

3. Tidak diperkenankan makan di setiap kebaktian, latihan, dan di kegiatan 

pelayanan. 

4. Penampilan: 

a. Tidak diperkenankan mengecat rambut baik pria maupun wanita. 

b. Untuk pria kumis, jenggot, dan rambut di BAGIAN wajah harus 

dirapihkan. 

c. Rambut dirapikan sesuai dengan standard PR III dan /atau Kepala 

Asrama. 

d. Tidak diperkenankan menggunakan cat kuku (kuteks). 

e. Tidak diperkenankan mengenakan perhiasan. 

f. Berpakaian dengan pantas disetiap kebaktian dan kegiatan 

pelayanan. 

g. Berpakaian dengan pantas dalam latihan. Tidak diperkenankan 

menggunakan celana pendek dan rok. Tidak diperkenankan juga 

menggunakan sandal jepit dan tangan buntung. 

5. Ponsel harus dalam nada getar dan hanya dipergunakan dalam keadaan 

darurat. 

6. Bersikap tenang dan fokus dalam mengikuti setiap kebaktian, latihan, dan 

kegiatan pelayanan. 

7. Tidak diperkenankan membawa masalah pribadi ke dalam grup. 

8. Tidak diperkenankan membawa binatang peliharaan selama kegiatan di 

dalam ruangan latihan. 

9. Alasan untuk izin dalam latihan dan pelayanan adalah sebagai berikut: 

pertemuan akademik (make-up class, seminar wajib, ujian, sidang, dsb), 

sakit, dan alasan lain yang masuk akal dan disetujui Officer dan Director. 

*Permohonan izin harus dilaporkan kepada Disiplin/Wakil Presiden 

bidang Sosial minimal 24 jam sebelum atau maksimal 24 jam sesudah 

waktu absen. 
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LATIHAN 

1. Untuk latihan, disarankan membawa air minum untuk masuk ke dalam 

ruangan dan bertanggung-jawab menjaga barang-barang pribadi. 

2. Mengenai partitur lagu: 

a. Partitur yang hilang setelah dipinjam harus di-copy ulang. Apabila 

tidak akan dikenakan denda. 

b. Peliharalah partitur dengan baik. 

3. Duduklah dengan sewajarnya dan dengan sikap seorang penyanyi, tidak 

ada gerakan tambahan. 

4. Tidak diperkenankan berbicara, tertawa, dan berjalan-jalan apabila tidak 

diperlukan selama latihan dan kebaktian. 

a. Apabila meninggalkan latihan tanpa izin, akan dihitung absen (izin 

harus dilaporkan kepada Disiplin/Wakil Presiden bidang Sosial). 

b. Fokus dan responsif pada instruksi yang diberikan. 

5. Tidak diperkenankan menggunakan ponsel selama latihan berlangsung 

(ponsel akan dikumpulkan). 

6. Apabila ada pertanyaan, dapat diajukan kepada Director dengan 

mengangkat tangan sebelumnya, bukan dengan berbicara dengan teman. 

 

PELAYANAN 

1. Director dan Officers berhak memutuskan/menentukan siapa yang akan 

melayani dengan grup dalam pelayanan berikutnya. 

2. Diharuskan dengan tepat waktu saat keberangkatan menuju pelayanan, dan 

selama pelayanan. 

a. Keterlambatan dalam pelayanan dikenakan sanksi dua kali lipat 

dari sanksi keterlambatan di latihan. 

b. Ketidakhadiran dalam pelayanan dikenakan sanksi dua kali lipat 

dari sanksi ketidakhadiran di latihan (untuk anggota yang terpilih 

melayani bersama dengan grup). 

3. Diharuskan selalu tersenyum, berjalan dengan cerdas, tidak diperkenankan 

berbicara di atas panggung, dan pembicaraan yang tidak perlu di belakang 
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panggung. Tidak diperkenankan gerakan tambahan di atas panggung, dan 

selalu berdoa dalam hati agar yang terbaik yang dipersembahkan kepada 

Tuhan. 

4. Hanya diperkenankan membawa barang-barang yang diperlukan saja, dan 

membawa seragam dan property dengan baik. 

5. Kententuan dan seragam standar untuk pelayanan. 

a. Pria: 

 Kaos dalam diharuskan berwarna putih 

 Sepatu dan kaos kaki berwarna hitam 

 Model rambut sepantasnya dan sewajarnya 

 Lensa kontak harus berwarna sesuai warna natural mata 

 Tidak ada aksesoris tambahan kecuali diinstruksikan 

b. Wanita: 

 Sepatu emas (seragam) 

 Rambut dicepol dan/atau urai sesuai dengan instruksi 

 Menggunakan jepitan berwarna hitam 

 Lensa kontak harus berwarna sesuai warna natural mata 

 Tidak ada aksesoris tambahan kecuali diinstruksikan 

 Menggunakan riasan standar 

6. Pastikan segala barang bawaan dalam keadaan aman. 

7. Kondisi kesehatan harus dalam keadaan optimal. 

 

LAINNYA 

1. Kehadiran akan selalu diperiksa dalam setiap kegiatan. 

2. Semua seragam merupakan properti milik UNAI Chorale dan harus 

dikembalikan kepada UNAI Chorale dalam keadaan yang baik 

(setelah melayani dan/atau anggota keluar dari grup). 

3. Seragam diharuskan untuk dicuci setelah pelayanan dan selalu dalam 

keadaan siap untuk digunakan pada pelayanan selanjutnya. 
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4. Seluruh properti UNAI Chorale harus dijaga seperti milik pribadi, setiap 

kerusakan/kehilangan akan dikenakan denda. 

5. Bendahara akan menagih uang iuran maksimal pada tanggal 10 setiap 

bulannya. (Jika tanggal 10 adalah hari di luar latihan reguler UNAI 

Chorale maka akan ditagihkan sebelum tanggal 10 bulan tersebut). 

6. Anggota harus ikut serta dalam setiap program UNAI Chorale, program 

WAJIB adalah wisuda, 17 Agustus. 

7. Undang-undang dan peraturan yang tertera di atas harus diterapkan oleh 

setiap anggota UNAI Chorale. 


