
A. TATA TERTIB PKKMB UBB TAHUN 2019

1. Mematuhi peraturan dan tata tertib PKKMB.
2. Membawa peralatan dan perlengkapan yang sesuai ketentuan.
3. Menjaga kebersihan selama kegiatan berlangsung.
4. Memperhatikan materi yang disampaikan selama kegiatan PKKMB

berlangsung.
5. Mengikuti petunjuk dan instruksi dari panitia.
6. Mengikuti seluruh rangkaian acara PKKMB sebagai salah satu syarat

untuk mendapatkan sertifikat PKKMB
7. Menjaga kekondusifan selama materi berlangsung.
8. Mensilent HP atau alat komunikasi lainnya selama PKKMB berlangsung.
9. Tidak diperkenankan menggunakan perhiasan dan peralatan make

up berlebihan selama acara PKKMB berlangsung.
10. Tidak diperkenankan meninggalkan PKKMB tanpa seizin dari panitia

ataupun ketua pelaksana
11. Tidak diperkenankan makan ketika materi berlangsung
12. Dilarang keras membawa dan menggunakan senjata tajam, senjata api,

narkoba, dan minuman keras.
13. Dilarang merokok serta melakukan perbuatan tidak sopan selama

PKKMB berlangsung.
14. Panitia PKKMB tidak bertanggung jawab atas kehilangan barang-

barang yang dibawa peserta.
15. Peraturan atau tata tertib lain yang masih dianggap perlu akan ditentukan

kemudian.
16. Bagi PESERTA yang tidak mematuhi peraturan atau tata tertib akan

mendapatkan SANKSI .

B. KETENTUAN PAKAIAN PESERTA PKKMB

PUTERA

- Hari pembekalan : Bebas pantas
- Hari pertama

Menggunakan :

1. Baju putih lengan panjang polos (kemeja).
2. Celana hitam polos, tanpa model (tidak setengah pinggang/ pensil).
3. Celana hitam panjang non jeans dan tidak ketat.
4. Sepatu hitam serta menggunakan kaos kaki putih.



5. Ikat pinggang hitam.
6. Memakai kaos dalam warna putih.
7. Rambut berukuran 1/1/1 dan dilarang berwarna kecuali asli.

- Hari kedua

Menggunakan :

1. Baju PKKMB , celana training hitam.
2. Baju putih lengan panjang polos (kemeja).
3. Celana hitam polos, tanpa model (tidak setengah pinggang/ pensil).
4. Celana hitam panjang non jeans dan tidak ketat.
5. Sepatu hitam serta menggunakan kaos kaki putih.
6. Ikat pinggang hitam.
7. Memakai kaos dalam warna putih.
8. Rambut berukuran 1/1/1 dan dilarang berwarna kecuali asli.

PUTERI:

- Hari pembekalan : Bebas pantas
- Hari pertama

Menggunakan :

1. Baju putih panjang, tidak ketat, panjang baju dari pinggang kebawah
minimal 15 cm (kemeja).

2. Rok hitam panjang non jeans tidak ada belahan, tidak ketat, dan panjang
tidak diatas mata kaki.

3. Sepatu hitam, serta menggunakan kaos kaki putih.
4. Jilbab hitam polos, segi empat, tidak berbahan kaos, tidak menerawang.
5. Yang tidak berjilbab, rambut disisir rapi, dan diikat (hairnet).
6. Memakai kaos dalam warna putih.

- Hari kedua

Menggunakan :

1. Baju PKKMB , celana training hitam.

2. Baju putih panjang, tidak ketat, panjang baju dari pinggang kebawah

minimal 15 cm (kemeja).

3. Rok hitam panjang non jeans tidak ada belahan, tidak ketat, dan panjang

tidak diatas mata kaki.

4. Sepatu hitam, serta menggunakan kaos kaki putih.

5. Jilbab hitam polos, segi empat, tidak berbahan kaos, tidak menerawang.

6. Yang tidak berjilbab, rambut disisir rapi dan diikat (hairnet).



7. Memakai kaos dalam warna putih.

C. KETENTUAN KERAPIAN PESERTA PKKMB

PUTERA

1. Pakaian bersih, rapi, dan sopan.
- Baju dimasukkan.
- Lengan tidak digulung.
- Tidak ketat.

2. Dilarang memakai aksesoris secara berlebihan.
3. Pada saat acara PKKMB dimulai peserta dilarang menggunakan jaket dan

sejenisnya.
4. Rambut berukuran 1/1/1 dan dilarang berwarna kecuali asli.
5. Tas berwarna hitam.

PUTERI

1. Pakaian bersih, rapi dan sopan.
2. Memakai kaos dalam warna putih.
3. Selama PKKMB dilarang mengenakan aksesoris dan makeup secara

berlebihan.
4. Pada saat acara PKKMB sedang berlangsung, peserta dilarang

mengenakan jaket dan sejenisnya.
5. Selama acara PKKMB berlangsung, peserta dilarang menggunakan alat

elektronik dan komunikasi dalam bentuk apapun kecuali ketika istirahat
dan dalam keadaan darurat.

6. Rambut dilarang berwarna kecuali asli.
7. Tas berwarna hitam.

D. KETENTUAN WAKTU

Hadir tepat waktu 30 menit sebelum acara dimulai (pukul 06.30 WIB) sudah
ditempat.



E. PERIJINAN

Perijinan Peserta PKKMB.

1. Peserta PKKMB yang tidak mengikuti ospek, di wajibkan untuk membuat
surat ijin (berupa surat keterangan dokter dan hanya satu kali, apabila lebih
maka calon mahasiswa baru dipersilahkan mengikuti PKKMB UBB tahun
depan).

2. Adanya pemberitahuan pada Ketua Pelaksana PKKMB ataupun panitia
lainnya.

F. BENTUK TINDAKAN YANG DIKENAKAN SANKSI

1. Terlambat. (Ringan).
2. Makan selama materi berlangsung. (Ringan).
3. Membuat suasana yang tidak kondusif selama materi (Ringan).
4. Atribut tidak lengkap. (Sedang).
5. Berkata ataupun melakukan tindakan tidak sopan. (Sedang)
6. Berpakaian tidak sesuai dengan ketentuan. (Sedang).
7. Membuang sampah tidak pada tempatnya. (Sedang).
8. Menggunakan perhiasan dan peralatan make up berlebihan. (Sedang)
9. Tidak membawa penugasan. (Sedang)
10. Tidak mensilent alat komunikasi selama kegiatan ospek.

berlangsung. (Sedang)
11. Keluar dari acara PKKMB tanpa izin dari panitia. (Berat)

12.Membawa senjata, miras, obat terlarang dan hal- hal yang berbau
pornografi. (Berat)

13. Merokok . (Berat)

14. Tidak berangkat PKKMB tanpa keterangan. (Berat)

15. Telat hadir maksimal 10 menit.

1 kali : (Ringan)

2 – 3 kali : (Sedang)

4 – 5 kali : (Berat)



G. SANKSI

RINGAN

- Pendekatan.

- Teguran lisan.

- Pengambilan barang.

SEDANG

- Efek jera

BERAT
- Peserta dikeluarkan/dipulangkan serta diwajibkan mengulang tahun

berikutnya.

Pangkal Pinang , 10 Juli 2019

KORLAP PKKMB UBB



NOTE!

1. Pembekalan pada tanggal 08 Agustus 2019
2. Pelaksanaan PKKMB UBB pada tanggal 12-13 Agustus 2019
3. Tempat sholat bagi PUTERA bertempat di masjid dan gazebo FT
4. Tempat sholat bagi PUTERI bertempat di gedung Babel 4
5. Setiap kegiatan apapun, panitia diharapkan stand by di titik-titik

tertentu.
6. Panitia pembimbing bertanggung jawab untuk mengawasi serta

berkeliling.
7. Penanggung Jawab Kelompok

# 1) Munir oleh Ghizea
# 2) Tan Malaka oleh Rahul
# 3) Wiji Tukul oleh Bagus
# 4) Soehokgie oleh Bima
# 5) Marsinah oleh Indah

8. Pada saat pembekalan :
# 1) Calon mahasiswa baru diwajibkan membuat artikel berisikan
biografi tiap nama aktivis pada kelompok masing-masing ditulis
tangan dengan kertas HVS A4 selembar/orang.
# 2) Pembagian kelompok /fakultas diserahkan pada panitia dari tiap
fakultas.
# 3) Pukul 11.00-11.30 WIB calon mahasiswa baru dipindahkan
kearahan fakultas. Pukul 11.15 WIB masing-masing panitia sudah
kembali ke fakultas.

9. Pembagian makan dan sholat :
#) Pada saat kelompok 1/2/3 sholat, maka kelompok 4/5 makan.
Berlaku sebaliknya.

10. Pembagian tugas keamanan, apabila sudah aman. Berpindah ke
tempat lain untuk saling membantu.
# 1) Pagarawan + Simpang UBB ke Logo
# 2) SMP 2 ke antara Logo dan Genset
# 3) Portal ke Parkir FE



TERIMA KASIH


