
FORM PENILAIAN KRITERIA KETERTIBAN, KEDISIPLINAN, DAN KEAMANAN 

ORMAWA OF THE YEAR 2019 

 

Ketertiban, Kedisiplinan, dan Keamanan. 

a. Jam malam untuk kegiatan selesai adalah pukul 22.00 WIB, dan bila 

melebihi jam malam harus memiliki surat ijin (Bobot 20%) 

b. Tidak ada yang tidur di ruang ormawa, kecuali ada surat izin untuk 

keperluan persiapan kegiatan (Bobot 10%) 

c. Mengembalikan kunci ruangan pada satpam, pengelola ruangan atau 

pembina ormawa (Bobot 10%) 

d. Tidak melakukan perusakan atau mengubah ruang ormawa (Bobot 10%) 

e. Anggota ormawa menempatkan kendaraannya di tempat parkir yang 

tersedia.(Bobot 10%) 

f. Anggota ormawa menjaga keharmonisan dengan ormawa lain. (Bobot 

10%) 

g. Peserta ormawa tidak diperkenankan membawa barang pribadi.(Bobot 

10%) 

h. Catatan harian dari Satpam. (Bobot 20%) 

 

I. KETERTIBAN, KEDIPLINAN, DAN KEAMANAN  

No Kriteria Indikator Penilaian 

Penilaian 

1 2 3 4 

a. Jam malam untuk 

selesai kegiatan 

adalah jam 22.00 

WIB kecuali 

memiliki surat izin 

1. Pengecekan ruang masing-

masing ormawa dan 

memastikan ruangan kosong 

2. Ketepatan ormawa menutup 

ruang ormawa  

    

b. Tidak ada yang 

tidur di ruang 

ormawa kecuali 

ada surat ijin untuk 

keperluan 

persiapan kegiatan 

1. Anggota ormawa tidak ada 

yang tidur di ruang ormawa 

2. Ketersediaan surat izin jika 

anggota ormawa menginap 

    

c. Mengembalikan 

kunci ruangan pada 

satpam, pengelola 

ruangan, atau 

pembina ormawa 

1. Mengecek kunci ruangan di 

satpam/pengelola ruangan, 

atau pembina ormawa. 

    



d. Tidak melakukan 

perusakan atau 

mengubah ruang 

ormawa  

1. Kondisi inventaris di ruang 

ormawa 

2. Kelayakan ruang dan fasilitas 

ormawa  

    

e. Anggota ormawa 

menempatkan 

kendaraan di 

tempat yang 

tersedia 

1. Kendaraan anggota ormawa 

ditempatkan di tempat parkir 

yang tersedia 

2. Memastikan kendaraan 

terkunci dengan baik. 

    

f. Anggota ormawa 

menjaga 

keharmonisan 

dengan ormawa 

lain 

1. Tidak menghidupkan suara 

musik dengan keras. 

2. Tidak membuat gaduh yang 

dapat mengganggu ormawa 

lain 

    

g. Anggota ormawa 

tidak 

diperkenankan 

membawa barang 

pribadi 

1. Anggota ormawa tidak 

membawa sandang dan 

pangan pribadi ke dalam 

ruangan. 

2. Anggota ormawa tidak 

membawa hewan piaraan ke 

dalam ruang ormawa. 

    

h. Catatan harian 

satpam 

1. Mengecek kebenaran kondisi 

sebenarnya dengan catatan 

satpam 

    

 

Skala Penilaian: 

4 : Sangat baik 

3 : Baik 

2 : Kurang baik 

1 : Tidak baik 

 

Skor maksimal: 

Bobot 20% = skor yang didapat dikalikan 2 

Bobot 10% = skor yang didapat dikalikan 1 

12 item dengan bobot 10% maka skor maksimal = 12 x 4 = 48 

2 item dengan bobot 20% maka skor maksimal = (2 x 4) x 2 = 16 

Maka skor total = 48 + 16 = 64 


