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Ketentuan Umum 

1. Menjaga nama baik Fakultas dan Universitas Kuningan 

2. Mematuhi peraturan dan tata tertib PKKMB 

3. Melakukan registrasi PMB Uniku dan dinyatakan diterima 

4. Melakukan regsitrasi PKKMB 

5. Mengisi daftar kehadiran sesuai jadwal yang ditetapkan 

6. Mengikuti seluruh rangakaian PKKMB 

7. Peserta harus bersikap 5S (Senyum, Salam, Sapa, Sopan dan Santun) 

8. Memperhatikan materi yang disampaikan selama kegiatan PKKMB 

9. Smartphone/alat komunikasi lainnya dalam mode hening selama kegiatan PKKMB 

berlangsung 

10. Tidak diperkenankan memakan makanan berat saat materi berlangsung 

11. Tidak diperkenankan menggunakan perhiasan selama PKKMB berlangsung 

12. Tidak disarankan membawa kendaraan 

13. Membawa peralatan dan perlengkapan sesuai penugasan 

14. Menjaga keamanan, kenyamanan, ketertiban, dan kebersihan lingkungan kampus 

15. Meninggalkan kegiatan tanpa ijin tertulis dari panitia 

16. Diwajibkan membawa penugasan 

17. Mengisi Kuis di hybrid dan di quiziz 



18. Dilarang menggunakan dan membawa senjata tajam, senjata api, 

narkoba, dan minuman beralkohol 

19. Dilarang merokok selama kegiatan berlangsung 

20. Panitia tidak bertanggung jawab atas kehilangan barang-barang yang 

dibawa peserta 

21. Peraturan/tata tertib lain yang masih dianggap perlu ditentukan      

kemudian 



 

Ketentuan Penugasan 

Buku Catatan 

Ukuran buku 21 cm x 16 cm 

Alat tulis yang digunakan adalah pensil 2B 

Buku terdiri atas: 

Cover depan dan belakang 

Cover depan berwarna Kuning Kenari 

Cover belakang berwarna sesuai warna fakultas, yaitu: 

FKIP warna sampul Merah Tua 

FEB warna sampul Krem 

Fahutan warna sampul Abu-abu 

FKOM warna sampul Biru Tua 

FH warna sampul Merah 

Pada cover depan tertulis secara berturut-turut logo UNIKU, identitas pibadi terdiri 

atas nama, NIM, prodi, dan fakultas serta motto pribadi. Logo dan identitas serta 

motto pribadi dibuat dengan tulisan tangan 

Isi buku ditulis dengan tulisan tangan terdiri atas: 

Halaman ke-1 : Sejarah singkat uniku 

Halaman ke-2 : Visi, misi, tujuan dan motto uniku 

Halaman ke 3 : Mars Uniku 

Halaman ke-3 : Hymne Uniku 

Halaman ke-4 : flow chart tahapan proses pendidikan 

di Uniku dari mulai awal sampai lulus 

Halaman ke-5 : flow chart tahapan proses pembayaran 

biaya pendidikan di Uniku 



Halaman ke-6 : Informasi fakultas dan prodi 

Halaman 7 : Jadwal PKKMB 

Halaman 8 - dst : Catatan 

 

Makanan  

Pesrta wajib membawa makanan ringan bebas  

Peserta wajib membawa makan berat bebas  

Peserta mengunakan barang ramah lingkungan (Botol Air Minum, Tumblr, Misting) 

Permen 



 

Peralatan 

Alat Sholat 

Sandal 

Buku Kosong(disampul Biru,Ukuran 25 cm x 18 cm) 

Bibit Pohon yang sudah berbuah atau tinggi minimal 80 cm dan pot (Pohon berupa 
tanaman buah diantaranya mangga, Jambu Air , Jeruk  pilih salah satu) 

Beras 1 gelas 

Mie 2 Bungkus 

Tempat sampah  

Atribut 

Iket/Totopong  

Pita Biru  

Name Tag 

  

Ketentuan Berpakaian 

Putra 

Baju batik corak biru(hari pertama), Kemeja Putih(Hari kedua) 

Celana Bahan/Sayur berwarna hitam(hari pertama dan kedua) 

Ikat pinggang hitam 

Menggunakan alas kaki berupa Sepatu(dominan hitam) dan menggunakan kaos kaki 

Menggunakan kaos kaki berwarna hitam 

Rambut tidak dicat dan disisir rapi 

Ketentuan berpakaian sesuai penugasan panitia di setiap harinya 

Dilarang menggunakan jaket dan sejenisnya selama kegiatan berlangsung 

Perempuan 

Baju batik corak biru(hari pertama), Kemeja putih(Hari Kedua) dan tidak ketat 



Rok/celana kain panjang berwarna hitam dan tidak ada belahan(Hari  

Menggunakan alas kaki berupa Sepatu dan menggunakan kaos kaki 

Hijab berwarna hitam polos , segi empat, tidak berbahan kaos dan tidak transparan 

Bagi yang tidak berhijab, rambut disisir dan diikat dengan rapi dan menggunakan ikat 
tali 

Memakai kaos dalam berwarna putih polos(Hari Kedua) 

Ketentuan berpakaian sesuai penugasan panitia di setiap harinya 

Dilarang memakai aksesoris/make up berlebihan 

Dilarang menggunakan jaket dan sejenisnya 

 

Ketentuan Waktu 

Hadir 15 menit sebelum kegiatan dimulai 

 



 

Ketentuan Perijinan 

Peserta PKKMB yang tidak bisa/berhalangan untuk mengikuti acara PKKMB diwajibkan membuat 

surat izin dan disetujui ketua panitia 

Pelanggaran dan Sanksi 

Kepada peserta yang melanggar tata tertib dan semua ketentuan yang 

ditetapkan oleh panitia diberikan sanksi sesuai dengan tingkat pelanggaran yang 

bersangkutan. Sanksi diberikan mulai dari : teguran, peringatan sampai dengan 

dikeluarkannya sebagai peserta PKKMB 

Bentuk dan Tingkat Pelanggaran 

• Pelanggaran ringan, terdiri atas: 

1. Terlambat 15 menit tanpa alasan yang bisa diterima (10 Poin) 

2. Tidur ketika acara berlangsung (10 poin) 

3. Mengobrol dengan peserta lain dan menimbulkan kegaduhan selama 
acara berlangsung (10 poin) 

4. Tidak membawa  atribut sesuai dengan penugasan (5 poin) 

5. Tidak memakai  atribut sesuai dengan penugasan (10 poin) 

6. Membuang sampah tidak pada tempatnya (15 poin) 

7. Berpakaian tidak rapi (10 poin) 

• Pelanggaran Sedang, terdiri atas: 

1. Merokok saat kegiatan (25 poin) 

2. Berprilaku tidak sesuai etika dan sopan satun (25 poin) 

3. Meninggalkan acara tanpa seijin panitia (25 poin) 

4. Menghidupkan HP pada saat acara berlangsung (20 poin) 

• Pelanggaran Berat, terdiri atas: 

1. Menggunakan dan membawa senjata tajam, senjata api, narkoba 
dan miras (30 poin) 

2. Melakukan tindakan dan ucapan yang bersifat melecehkan sesama 
peserta, panitia pelaksana, dan pembicara (30 poin) 



3. Memicu terjadinya bentrok fisik baik antar peserta, panitia pelaksana 
serta pihak lain yang terlibat dalam kegiatan. (30 poin) 

4. Merusak sarana dan prasarana lingkungan kampus (30 poin) 

5. Mencemarkan nama baik Fakultas dan Universitas (30 poin) 

 

Bentuk Sanksi 

Pelanggaran ringan (1-15 poin) : Mendapatkan peringatan atau 

teguran lisan atau tulisan. 

Pelanggaran Sedang (16-25 poin) : Diberikan penugasan tambahan 

atau membawa barang lain sesuai dengan kebutuhan pada kegiatan 

santunan yatim piatu (buku catatan, ATK) 

Pelanggaran Berat (26-30 poin) : menghadap wadek 1, melepasa 

atribut PKKMB dan dikeluarkan serta dinyatakan tidak lulus PKKMB  

secara tertulis. 

 


