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TATA TERTIB PANITIA 

 PENGENALAN KEHIDUPAN KAMPUS MAHASISWA BARU (PKKMB) 

STIKES JENDERAL ACHMAD YANI CIMAHI  

TAHUN 2019/2020 

1. Panitia PKKMB wajib datang tepat waktu sesuai waktu yang telah ditetapkan oleh 

seksi acara (pukul 05.00) kecuali panitia himpunan yang sudah ditetapkan oleh 

himpunannya masing-masing 

2. Panitia PKKMB diharapkan datang  15 menit sebelum waktu acara dimulai (pukul 

04.45) kecuali panitia himpunan yang sudah ditetapkan oleh himpunannya masing-

masing 

3. Panitia PKKMB wajib menjalankan kegiatan PKKMB dan mematuhi peraturan sesuai 

dengan waktu dan peraturan yang telah ditetapkan 

4. Panitia PKKMB diperkenankan untuk menggunakan handphone dalam keadaan mode 

silentdan tidak dipergunakan didepan peserta PKKMB selama PKKMB berlangsung  

5. Panitia PKKMB tidak diperkenankan membawa senjata tajam  

6. Panitia PPKMB tidak diperkenankan membawa dan menggunakan rokok narkoba 

serta bahan terlarang lainnya selama kegiatan PKKMB berlangsung 

7. Panitia PKKMB membiasakan menerapkan 5S (senyum,salam,sapa,sopan,santun) 

8. Panitia PKKMB wajib menggunakan kata-kata akang dan teteh untuk menyapa satu 

sama lain 

9. Panitia PKKMB diwajibkan berpenampilan rapih,bersih,dan sopan dengan ketentuan: 

A. Laki-laki 

• Memakai baju PDH lengkap (untuk panitia non mentor) 

• Baju kemeja hitam polos dan jas almamater (untuk mentor panitia pelaksana 

BEM), mentor panitia himpunan disesuaikan dengan pakaian yang sudah 

ditetapkan oleh himpunannya masing-masing  

• Celana bahan panjang berwarna hitam (bukan jeans dan tidak ketat) 

• Rambut rapih tidak melebihi batas yang ditentukan (3cm diatas alis,tidak 

melebihi daun telinga,dan tidak melebihi kerah baju) dan rambut tidak dalam 

keadaan dicat berwarna 

• Sepatu dominan berwarna hitam jika ada corak berwarna gelap dan bertali 

hitam (jika ada tali) untuk panitia pelaksana BEM, untuk panitia himpunan 

berwarna gelap disesuaikan dengan himpunanya masing-masing 

• Kaos kaki berwarna hitam polos untuk panitia pelaksana BEM, untuk panitia 

himpunan berwarna hitam gelap polos disesuaikan dengan himpunannya 

masing-masing 

• Tidak boleh bertato 

• Kuku tidak boleh panjang dan tidak dikutek  

• Tidak boleh menggunakan aksesoris berlebihan kecuali jam tangan  

• Boleh menggunakan softlens (warna bening) serta menyerahkan surat 

keterangan minus dari dokter atau optik 



 

 

 

B. Perempuan  

• Memakai baju PDH lengkap (untuk panitia non mentor) 

• Baju kemeja hitam polos dan jas almamater (mentor panitia pelaksana 

BEM),untuk mentor panitia himpunan disesuaikan dengan pakaian yang sudah 

ditetapkan oleh himpunannya masing-masing 

• Celana bahan hitam panjang dan rok hitam panjang  (bukan jeans dan tidak 

ketat) 

• Kerudung berwarna merah dan memakai ciput topi berwarna hitamuntuk 

panitia pelaksana BEM, untuk panitia himpunan warna kerudung dan ciput 

disesuaikan dengan ketentuan dari himpunanya masing-masing 

• Apabila tidak mengenakan kerudung diwajibkan menggunakan harnet bagi 

yang berambut panjang (tidak berponi) jika yang berambut pendek diatas 

kerah baju diwajibkan menggunakan jepit rambut rapih (tidak berponi) dan 

rambut tidak dalam keadaan dicat berwarna 

• Sepatu dominan berwarna hitam jika ada corak berwarna gelap dan bertali 

hitam (jika ada tali) untuk panitia pelaksana BEM, untuk panitia himpunan 

berwarna gelap disesuaikan dengan himpunanya masing-masing 

• Kaos kaki berwarna hitam polos untuk panitia pelaksana BEM, untuk panitia 

himpunan berwarna hitam gelap polos disesuaikan dengan himpunannya 

masing-masing  

• Tidak boleh bertato 

• Kuku tidak boleh panjang dan tidak dikutek  

• Tidak boleh menggunakan aksesoris berlebihan kecuali jam tangan  

• Boleh menggunakan softlens (warna bening) serta menyerahkan surat 

keterangan minus dari dokter atau optik 

10. Sikap, perilaku, tata bicara, dan tutur kata panitia wajib dijaga sebaik-baiknya (panitia 

tidak diperbolehkan berbicara kasar) 

11. Panitia pelaksana wajib menjaga nama baik BEM, HIMPUNAN, maupun prodi 

selama kegiatan PKKMB  

12. Alumni yang terdaftar sebagai panitia PKKMB berjumlah 10 orang dengan kriteria 

mahasiswa aktif Stikes Jenderal Achmad Yani Cimahi sesuai kesepakatan  

13. Panitia dijawibkan mengikuti peraturan dan tata tertib yang telah dibuat 

14. PanitiaPKKMB yang melanggar diberikan sanksi kepada komisi disiplin panitia 

pelaksana 

 

 

 



 

SANKSI BAGI PANITIA PELAKSANA PKKMB YANG MELANGGAR 

PERATURAN 

 

1. Sanksi Ringan  

Diberikan apabila panitia PKKMB melanggar sebanyak satu (1) kali pelanggaran 

disetiap opsi peraturan. Sanksi yang berhak diberikan yaitu: 

A. Teguran dan peringatan (apabila datang terlambat melebihi pukul 05.00) 

B. Push up maksimal sepuluh (10) kali bending atau shitup maksimal sepuluh (10) 

kali dalam satu tindakan (tindakan dilakukan sesuai dengan kebutuhan 

himpunannya masing-masing)  

2. Sanksi Sedang  

Diberikan apabila panitia PKKMB melanggar sebanyak dua (2) sampai tiga (3) kali 

pelanggaran disetiap opsi peraturan. Sanksi yang berhak diberikan yaitu:  

A. Membawa tanaman hidup atau tanaman hias (apabila tidak berpakaian sesuai 

dengan peraturan) pada hari berikutnya setelah diberikan sanksi 

B. Tindakan langsung memotong rambut panitia apabila di hari ke dua (2) rambut 

panitia (laki-laki) masih terlihat panjang dan tidak sesuai dengan aturan  

C. Mengambil barang-barang yang tidak boleh dibawa selama kegiatan PKKMB 

(rokok,benda tajam,alkohol,dll) secara langsung 

3. Sanksi Berat 

Diberikan apabila panitia PKKMB melanggar sebanyak lebih dari tiga (3) kali dan 

dinyatakan tidak memperbaiki kesalahannya dari hari pertama (1) sampai hari ke tiga 

(3) dengan baik, maka diberikan sanksi yaitu:  

A. Diberikan sanksi langsung oleh panitia inti (akademik)  

B. Tidak dilibatkan lagi dalam kepanitiaan  

C. Dikeluarkan dari kepanitiaan 

 

 

  



TATA TERTIB PESERTA PENGENALAN KEHIDUPAN KAMPUS MAHASISWA 

BARU (PKKMB) 

STIKES JENDERAL ACHMAD YANI CIMAHI 

TAHUN 2019/2020 

 

A. TATA TERTIB UMUM  

1. Peserta PKKMB tidak diperkenankan membawa kendaraan (roda dua maupun 

roda empat) ke wilayah kampus Stikes Jenderal Achmad Yani Cimahi, kecuali 

peserta PKKMB Lintas Jalur, Profesi Ners, dan S2 Ilmu Keperawatan selama 

PKKMB TA.2019/2020 

2. Peserta PKKMB wajib datang tepat waktu sesuai waktu yang telah ditetapkan 

oleh seksi acara maksimal (pukul 06.30) diarea yang telah ditentukan (lapangan 

tenis Kampus Stikes Jenderal Achmad Yani Cimahi)  

3. Peserta PKKMB tidak diperbolehkan diantar dan dijemput diwilayah Kampus 

Stikes Jenderal Achmad Yani Cimahi  

4. Peserta PKKMB diperkenankan membawa handphone dengan keadaan silent atau 

dimatikan selama PKKMB berlangsung, apabila ada kehilangan atau kerusakan 

bukan tanggung jawab panitia 

5. Peserta PKKMB harus membiasakan menerapkan 5S 

(senyum,salam,sapa,sopan,santun) kepada seluruh keluarga besar Stikes Jenderal 

Achmad Yani Cimahi  

6. Peserta PKKMB diwajibkan membawa seluruh barang bawaan serta 

menyelesaikan tugas yang telah diintruksikan oleh panitia 

7. Peserta PKKMB tidak diperkenankan membawa senjata tajam  

8. Peserta PKKMB tidak diperbolehkan membawa, menggunakan rokok, narkoba 

atau bahan berbahaya lainnya 

9. Peserta PKKMB yang kehilangan segala bentuk barang diluar tanggung jawab 

panitia  

10. Peserta PKKMB harus menjaga kebersihan lingkungan Stikes Jenderal Achmad 

Yani Cimahi 

 

B. KETENTUAN KELULUSAN PESERTA  

1. Apabila peserta PKKMB program studi Reguler (S1 Ilmu Kesehatan Masyarakat, 

S1 Ilmu Keperawatan, S1 Kebidanan dan Profesi, D3 Keperawatan, D3 

Kebidanan, D3 Analis Kesehatan, D4 Teknologi Laboratorium Medis)  tidak 

mengikuti kegiatan PKKMB selama 1 kali dari waktu yang sudah ditentukan 

dengan keterangan (sakit) dengan membawa surat keterangan dokter dari Rumah 

Sakit ataupun ada keperluan yang tidak bisa ditinggalkan (ijin), maka peserta 

dinyatakan LULUS PKKMB TA.2019/2020. 

2. Apabila peserta PKKMB program studi Reguler (S1 Ilmu Kesehatan Masyarakat, 

S1 Ilmu Keperawatan, S1 Kebidanan dan Profesi, D3 Keperawatan, D3 



Kebidanan, D3 Analis Kesehatan, D4 Teknologi Laboratorium Medis) tidak 

mengikuti kegiatan PKKMB selama 2 kali atau lebih dari waktu yang sudah 

ditentukan dengan keterangan (sakit) dengan membawa surat keterangan dokter 

dari Rumah Sakit ataupun ada keperluan yang tidak bisa ditinggalkan (ijin), maka 

peserta dinyatakan TIDAK LULUS PKKMB TA.2019/2020. 

3. Jika mahasiswa tidak mengikuti PKKMB program studi Reguler (S1 Ilmu 

Kesehatan Masyarakat, S1 Ilmu Keperawatan, S1 Kebidanan dan Profesi, D3 

Keperawatan, D3 Kebidanan, D3 Analis Kesehatan, D4 Teknologi Laboratorium 

Medis) tidak mengikuti PKKMB dari hari pertama (1) dan hari ke dua (2) 

dinyatakan TIDAK LULUS PKKMB TA.2019/2020. 

4. Kecuali peserta PKKMB Lintas Jalur, Profesi Ners non alumni Stikes Jenderal 

Achmad Yani Cimahi, dan S2 Ilmu Keperawatan wajib mengikuti kegiatan 

PKKMB selama 1 kali pada hari ke2 (sidang senat terbuka) dari waktu yang sudah 

ditentukan.  

5. Apabila peserta PKKMB Lintas jalur, Profesi Ners non alumni Stikes Jenderal 

Achmad Yani Cimahi, dan S2 Ilmu Keperawatan tidak mengkuti kegiatan 

PKKMB pada hari ke2 (sidang senat terbuka), maka peserta dinyatakan TIDAK 

LULUS PKKMB TA.209/2020.  

 

C. TATA TERTIB IDENTITAS DAN SERAGAM  

1. Peserta PKKMB wajib membawa dan memakai papan nama (name tag) warna 

sesuai warna bendera program studi masing-masing:  

a. Ungu Muda (asturo) untuk Program Studi Ilmu Kesehatan Masyarakat 

 (S-1) (Reguler dan Lintas Jalur)  

b. Hijau Tua (karton manila) untuk Program Studi Ilmu Keperawatan (S-1) 

(Reguler, Lintas Jalur dan Profesi Ners non alumni Stikes Jenderal Achmad 

Yani Cimahi) 

c. Putih (karton manila) untuk Program Studi Keperawatan (D-3)  

d. Biru Muda (karton manila) untuk Program Studi Kebidanan (D-3) 

e. Kuning (karton manila) untuk Program Studi Analis Kesehatan (D-3)  

f. Coklat Muda (karton manila) untuk Program Studi Teknologi Laboratorium 

Medis (D-4) 

g. Pink (karton manila) untuk Program Studi Kebidanan (S-1) dan Profesi 

h. Hijau Muda (karton manila) untuk Program Studi Ilmu Keperawatan (S-2) 

a.     b.    c.               d.    e.     f.  

g.     h.  

 



 

Keterangan Gambar  

a. Warna Ungu Muda (asturo) sesuai contoh warna diatas, untuk Program 

Studi Ilmu Kesehatan Masyarakat (S-1) (Reguler dan Lintas Jalur) 

b. Warna Hijau Tua (karton manila) sesuai contoh warna diatas, untuk 

Program Studi Ilmu Keperawatan (S-1) (Reguler,Lintas Jalur dan Profesi 

Ners non alumni Stikes Jenderal Achmad Yani Cimahi)  

c. Warna Putih (karton manila) sesuai contoh warna diatas, untuk Program 

Studi Keperawatan (D-3)  

d. Warna Biru Muda (karton manila) sesuai contoh warna diatas, untuk 

Program Studi Kebidanan (D-3)  

e. Warna kuning (karton manila) sesuai contoh warna diatas, untuk Program 

Studi Analis Kesehatan (D-3)  

f. Warna Coklat Muda (karton manila) sesuai contoh warna diatas, untuk 

Program Studi Teknologi Laboratorium Medis (D-4) 

g. Warna Pink (karton manila) sesuai contoh warna diatas, untuk Program 

Studi  Kebidanan (S-1) dan Profesi 

h. Warna Hijau Muda (karton manila) sesuai contoh warna diatas, untuk 

Program studi Ilmu Keperawatan (S-2)  

 

2. Name Tag  

a. Ukuran 9x5,5 cm, warna sesuai Program Studi (Point No.C1) 

b. Tidak dilaminasi  

c. Name tag diberi tulisan berwarna hitam berisi  

• Foto ukuran 3x4 cm dengan latar belakang merah  

• Nama Lengkap 

• Program Studi  

 

   
 

Contoh untuk Name tag 

 

3. Peserta PKKMB diwajibkan berpenampilan rapih,bersih,dan sopan dengan 

ketentuan:  

a. Laki-laki  



• Baju kemeja putih polos lengan panjang tidak transparan dan celana 

panjang bahan, berwarna hitam dengan ketentuan tidak boleh diatas mata 

kaki (tidak diperbolehkan jeans,body pres, dan baju harus dimasukan 

kedalam celana)  

• Menggunakan ikat pinggang hitam polos  

• Rambut rapih dengan potongan 2,1,1 dan tidak dicat warna apapun 

• Tidak berjambang, berjenggot, dan berkumis  

• Sepatu tertutup dominan berwarna hitam dan bertali hitam (apabila ada tali)  

• Kaos kaki berwarna dominan putih (minimal 5cm diatas mata kaki)  

• Tidak boleh bertato  

• Kuku tidak boleh panjang dan tidak diwarnai  

• Tidak boleh menggunakan aksesoris berlebihan kecuali jam tangan  

• Tidak boleh menggunakan jaket pada saat acara berlangsung  

• Tidak boleh menggunakan softlens  

   
 

Contoh potongan rambut    Contoh baju dan celana  

Peserta PKKMB Laki-laki    Peserta PKKMB Laki-laki  

 

b. Perempuan  

• Baju kemeja putih polos lengan panjang tidak transparan dan celana atau 

rok panjang bahan, berwarna hitam (model rok rempel atau span tidak tetat) 

maksimal diatas mata kaki (baju dimasukan dan tidak diperbolehkan 

memakai celana jeans)  

• Kerudung berwarna putih dan memakai dalaman kerudung (ciput topi) 

berwarna putih (tidak mengenakan kerudung pasmina atau kerudung instan) 

tidak menerawang/tipis 

• Apabila tidak mengenakan kerudung diwajibkan menggunakan harnet bagi 

yang berambut panjang (tidak berponi) jika yang berambut pendek diatas 

kerah baju diwajibkan menggunakan jepit rambut rapih (tidak berponi) dan 

rambut tidak dalam keadaan dicat berwarna 



• Sepatu tertutup dominan berwarna hitam dan bertali hitam (jika ada tali) 

• Kaos kaki dominan berwarna putih (minimal 5cm diatas mata kaki) 

• Menggunakan ikat pinggang hitam polos  

• Kuku tidak boleh panjang dan tidak diwarnai 

• Tidak boleh menggunakan make up 

• Tidak boleh menggunakan aksesoris berlebihan kecuali jam tangan 

• Tidak boleh menggunakan jaket pada saat acara berlangsung  

• Tidak boleh menggunakan softlens 

  
Contoh peserta PKKMB   Contoh peserta PKKMB yang 

yang menggunakan Kerudung  tidak menggunakan kerudung 

 

  
Contoh seragam bawahan peserta Contoh seragam bahawan peserta 

PKKMB Perempuan (rok)  PKKMB perempuan (celana)  

D. TATA TERTIB PRESENSI/DAFTAR KEHADIRAN PKKMB  

• Peserta PKKMB wajib registrasi ulang (presensi) kepada panitia PKKMB sebelum 

memasuki area lapangan  

• Peserta PKKMB berhak mendapatkan cap dan tanda tangan dari panitia  

• Peserta PKKMB wajib mengetahui nama bagus atau nama panggilan yang akan 

diberitahukan pada saat presensi  

 



 

Sanksi bagi peserta PKKMB yang melanggar peraturan 

1. Sanksi Ringan  

Diberikan apabila peserta PKKMB melanggar sebanyak satu (1) kali pelanggaran 

disetiap opsi peraturan. Sanksi yang berhak diberikan yaitu: 

A. Teguran dan peringatan (apabila peserta datang terlambat lebih dari pukul 06.30) 

B. Diberi pembinaan moral dan akhlak (apabila peserta berpenampilan tidak sesuai 

yang sudah ditentukan)  

C. Bernyanyi (mars stikes,totalitas perjuangan,hymne stikes, dan lagu daerah)  

didepan seluruh peserta PKKMB (apabila peserta tidak membawa barang yang 

sudah diintruksikan)  

D. Pidato/ Orasi (maksimal 4 menit) didepan seluruh peserta PKKMB  

(Apabila peserta PKKMB yang membawa kendaraan roda 2 dan bagi peserta 

PKKMB yang membawa kendaraan roda 4 ) 

E. Peserta yang melanggar peraturan mengenai name tag, diberikan peringatan 

berupa coretan dengan spidol merah ( coretan dibagian name tag) 

2. Sanksi Sedang  

Diberikan apabila peserta PKKMB melanggar sebanyak dua (2) sampai tiga (3) kali 

pelanggaran disetiap opsi peraturan. Sanksi yang berhak diberikan yaitu:  

A. Tindakan lansung memotong rambut peserta (apabila pada hari ke dua (2) rambut 

peserta masih tidak sesuai dengan peraturan) 

B. Diberi tugas Khusus Edukasi Membuat Essay mengenai kesehatan atau 5 

program gerakan nasional revolusi mental (apabila peserta berpenampilan tidak 

sesuai dengan ketentuan atau tidak membawa barang yang sudah diintruksikan)  

 Kriteria Essay:  

1. Membuat dikertas polio dan tulis tangan  

2. Minimal 1 lembar polio 

C. Mengambil barang-barang yang tidak boleh dibawa selama kegiatan PKKMB 

(rokok,benda tajam,alkohol,dll) secara langsung 

3. Sanksi Berat  

Diberikan apabila peserta PKKMB yang melanggar peraturan lebih dari tiga kali (3)  

atau 75% selama PKKMB berlangsung dan tidak mengikuti kegiatan PKKMB sesuai 

dengan ketentuan yang berlaku. Sanksi yang berhak diberikan yaitu: 

A. Push up maksimal sepuluh (10) kali untuk laki-laki dan bending atau shitup 

maksimal sepuluh (10) kali untuk perempuan  

B. Membawa Tanaman Hias 

C. Diserahkan kepada panitia inti (akademik)  

D. Diserahkan kepada pihak yang berwajib (polisi) 



F. PESERTA YANG TIDAK MENGIKLJTI TATA TERTIB AKAN DIBERIKAN
SANKSI SESUAI PERATURAN YANG BERLAKU

G. TATA TERTIB INI DIBUAT ATAS DASAR SK KEMENRISTEKDIKTI
NOMOR: 096/B1/2016 DAN KOMISI DISIPLIN STIKES JENDERAL
ACHMAD YANI CIMAHI

H. PERTANYAAN LEBIH LAN JUT DAPAT MENGHUBUNGI: AFIYANTI
(08974885443) ATAU CHATARINA S, S.Kep., Ners., M.Kep (081563831231)

Cimahi, 05 Agustus 2019

Penanggung jawab
Pengenalan Kehidupan Kampus

Mahasiswa Baru (PKKMB)

Ketua Pelaksana
Pengenalan Kehidupan Kampus

Mahasiswa Baru

R. Setijo Widodo, dr.,Sp.KFR Patricia Gita Naully, S.Si., M.Si

Ketua Koniisi Disiplin Ketua Seksi Tata Tertib

Siti Romlah, M.Si

A
Chatarina S, S.Kep., Ners., M.Kep


