
 

 

KETENTUAN PKKMB 2020-2021 
 

FAKULTAS KEPERAWATAN, FAKULTAS FARMASI, FAKULTAS 

KESEHATAN DAN FAKULTAS ILMU SOSIAL 

 
 

A. Tata Tertib Pakaian Sidang Senat  
1. Laki-laki 

 
a) Rambut disisir rapih dan tidak gondrong 

 
b) Kemeja panjang warna putih 

 
c) Celana kain panjang warna hitam (tidak pensil) 

 
d) Ikat pinggang warna hitam 

 
e) Dasi warna hitam (catatan tidak diperbolehkan menggunakan dasi pita) 

 
f) Baju dimasukan kedalam celana 

 
2. Perempuan 

 
a) Memakai kerudung warna hitam (segi empat) tidak direka-reka bagi yang muslim, 

jika non muslim rambut wajib dicepol (memakai harnet) tidak di cat 
 

b) Kemeja panjang warna putih resmi (tidak ketat) 
 

c) Celana kain panjang warna hitam (tidak ketat, bukan celana pensil) 
 

d) Ikat pinggang warna hitam 
 

e) Dilarang memakai make-up berlebihan, cat kuku dan perhiasan kecuali jam tangan. 
 

f) Baju dimasukan kedalam celana 
 

 

B. Tata Tertib Peserta PKKMB  
1. Hak 

 
a) Mendapatkan materi PKKMB yang telah ditetapkan. 

 
b) Mendapatkan perlindungan dari Universitas atas segala bentuk tindakan kekerasan 

baik fisik maupun psikis. 
 

c) Mendapatkan izin untuk meninggalkan PKKMB karena alasan kesehatan dengan 

menyertakan surat dari dokter 
 

d) Mendapatkan perlakuan yang sama dari panitia sesuai dengan aturan yang berlaku. 
 

e) Melaporkan  kepada  mentor  atas  perlakuan  yang  tidak  sesuai  dengan  aturan 
 

PKKMB. 



 

f) Mendapatkan sertifikat atau surat keterangan telah mengikuti PKKMB, yang akan 

menjadi persyaratan untuk menyelesaikan study. 

 
 

2. Kewajiban 
 

a) Hadir paling lambat 15 menit dari waktu yang telah ditentukan. 
 

b) Menerapkan sistem 5 S (salam, senyum, sapa, sopan dan santun) dan disiplin saat 

kegiatan PKKMB berlangsung. 
 

c) Mengikuti seluruh rangkain acara sesuai dengan jadwal yang ditentukan panitia. 
 

d) Mematuhi semua ketentuan yang berlaku. 
 

e) Mengisi daftar hadir 3 kali sehari 
 

f) Menjaga keamanan, kebersihan, ketertiban, kerapihan dan disiplin selama 

acara PKKMB berlangsung 

g) PKKMB berlangsung pada tanggal 28 September – 02 Oktober 2020 
 

h) Selama PKKMB berlangsung peserta berpenampilan rapi, bersih dan sopan 

dengan ketentuan sebagai berikut : 
 

1) Laki-laki 
 

a. Rambut disisir rapih dan tidak gondrong 
 

b. Kemeja panjang warna putih 
 

c. Celana kain panjang warna hitam (tidak pensil) 
 

d. Ikat pinggang warna hitam 
 

e. Dasi warna hitam ( catatan tidak diperbolehkan menggunakan dasi pita) 
 

f. Membawa alat tulis 
 

g. Baju dimasukan kedalam celana  

 

2) Perempuan : 
 

a. Memakai kerudung warna hitam ( segi empat) tidak direka-reka bagi yang 

muslim, jika non muslim rambut wajib dicepol (memakai harnet) tidak di 

cat. 
 

b. Kemeja panjang warna putih resmi (tidak ketat) 
 

c. Celana kain panjang warna hitam (tidak ketat, bukan celana pensil) 
 

d. Ikat pinggang warna hitam 
 



 

e. Dilarang memakai make-up berlebihan, cat kuku dan perhiasan kecuali 

jam tangan. 
 

f. Membawa alat tulis 

g. Baju dimasukan kedalam celana 
 

 

i) Bersikap hormat, menjunjung norma dan etika yang berlaku baik dalam 

bertingkah laku, berkomunikasi maupun dalam melakukan aktivitas lain. 
 

j) Menjaga nama baik Universitas Bhakti Kencana. 
 

k) Peserta pkkmb yang tergabung dengan zoom harus menggunakan nama asli. 
 

Dengan format “Nama”_”Fakultas” 
 

(contoh : Andi supriadi_FKep/FKes/FFar/FIsos) 
 

l) Memberikan surat keterangan sakit dari dokter untuk peserta yang berhalangan 

hadir dengan alasan Sakit. 
 

m) Menunjukkan surat keterangandari dokter jika mengidap penyakit 

berat/membahayakan. 

n) Peserta harus hafal salam peserta dan salam semangat. 
 

o) Mengisi daftar hadir 2x sehari 
 

 

3. Larangan 
 

a) Meninggalkan acara, menerima tamu, kecuali untuk hal-hal yang mendesak 

dengan izin panitia. 
 

b) Peserta tidak diperkenankan mengganggu jalannya acara PKKMB seperti terlambat, 

meninggalkan acara tanpa izin dan sebagainya pada saat kegiatan berlangsung. 

c) Men daftar hadir orang lain. 
 

d) Merokok selama kegiatan PKKMB. 
 

e) Memakai atribut di luar yang ditetapkan oleh panitia selama PKKMB 

berlangsung. 
 

f) Membuat keributan atau tingkah laku di luar batas kesopanan dan indisipliner. 
 

g) Mengucapkan kata-kata kasar. 
 

h) Memakai perhiasan yang berlebihan. (Seperti gelang, cincin dsb) 
 

i) Panitia tidak bertanggung jawab atas keterlibatan peserta di luar kegiatan 

PKKMB. 
 



 

j) Apabila peserta melanggar tata tertib yang telah panitia tetapkan maka akan 

mendapatkan sanksi dari panitia PKKMB. 
 

k) Jika peserta yang tidak mengikuti PKKMB diwajibkan mengikuti PKKMB pada 

tahun depan. 

C. Perlengkapan Mahasiswa baru Fakultas Keperawatan, Fakultas Farmasi, 

Fakultas Kesehatan Dan Fakultas Ilmu Sosial 
 

1. Name tag, dengan ketentuan: 
 

a) Bahan 
 

Menggunakan name tag dari karton yang dilapisi dengan plastik (mika) 

dengan ukuran 11,5 x 8,5 cm 
 

b) Name tag dikalungkan dengan menggunakan pita sesuai warna masing-

masing fakultas, tidak di tempelkan 
 

c) Warna Fakultas :  

a. Ungu Muda : Fakultas Kesehatan 
 

b. Hijau : Fakultas Keperawatan 
 

c. Biru : Fakultas Farmasi 
 

d. Ungu : Fakultas Ilmu Sosial 
 

d) Bagian tengah atas di beri judul “PKKMB UBK 2020”, di bawahnya nama, 

asal sekolah, jurusan, fakultas, nama kelompok, dan motto hidup. Disebelah 

sisi kiri atas pas photo formal latar merah ( 2×3 ) dan sisi kiri atas logo 

Universitas Bhakti Kencana ( 2x3 ) seperti contoh name tag terlampir). 

 

Bandung, 03 September 2020 

Mengetahui, 

Wakil Rektor IV Bidang Kemahasiswaan dan Alumni 

 

 

 

Agus Miraj Darajat, S.Pd., S.Kep., Ners., M.Kes 

 

Ketua Panitia, 

 

 

 

Angga Satria Pratama, S.Kep., Ners., M.Kep 



 

Lampiran I 

HUKUMAN PESERTA 

 

 KATEGORI HUKUMAN     
      

RINGAN  SEDANG  BERAT  
      

1. Terlambat > 05 menit 1. Terlambat > 30- 60 1. Meninggalkan acara 

  menit  sebelum waktu selesai. 

 2. Sakit dan izin. 2. Tidak mengisi absen 

 3. Penampilan tidak  orang lain.  

  sesuai dengan tata 3. Membuat keributan 

  tertib. 4. Merokok saat kegiatan 

 4. Berperilaku tidak  berlangsung  

  sesuai dengan tata 5. Tidak hadir tanpa 

  tertib (Tidak Sopan)  keterangan  
      

 5. Tidak mengerjakan     

  tugas.     

        

SANKSI YANG DI BERIKAN 
 

1. Teguran 1. Teguran Tindakan pendisiplinan 

2. Pengurangan point 2. Pengurangan point (dipanggil oleh panitia dan 

3. Diberikan tugas 3. Diberikan tugas 
kemahsiswaan) 

 

  4. Diberikan tugas  

   tambahan  
     
 

 

A. Kriteria penilaian 1. Afektif 30% 
 

2. Kognitif 30% 
 

3. Psikomotor 40% 
 

B. Kriteria Kelulusan 
 

1. Lulus 65-100 
 

2. Lulus Bersyarat 50-64 
 

3. Tidak Lulus < 49 



 

Lampiran II 

CONTOH NAME TAG PESERTA PKKMB 2020 
 
 

 

PKKMB UBK 2020 
 

Photo PESERTA Logo UBK 
  

 
 

 

Nama : 
 

Asal Sekolah : 
 

Jurusan : 
 

Fakultas : 
 

Nama Kelompok : 
 

Motto Hidup : 
 
 
 

 

Universitas Bhakti Kencana 
 

2020 


