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Penampilan 

 

1. Tidak menggunakan aksesoris (anting, kalung, cincin, gelang, tindik); 

2. Aksesoris yang diperbolehkan gelang keagamaan (tridatu/benang otonan polos) dengan 

kuantitas maksimal 2 buah, jika 3 atau lebih harap digulung agar maksimal 2 buah ; 

3. Menaati aturan berpakaian sesuai ketentuan sebagai berikut : 

Pakaian  

- Menggunakan kaos dalam putih polos, tidak bermotif, bukan tank top; 

- Menggunakan kemeja putih polos tanpa motif, berbahan kain bukan kaos, lengan 

panjang, tidak transparan dan tidak ketat; 

- Menggunakan celana panjang hitam polos tanpa motif hingga menutupi mata kaki, 

berbahan kain bukan jeans atau curdoroy, tidak ciut, tidak ketat; 

- Baju dimasukkan kedalam celana; 

- Menggunakan ikat pinggang hitam polos lebar ≤ 3 cm dengan gesper tidak mencolok 

atau besar; 

- Tidak memakai celana pendek / boxer; 

- Menggunakan dasi hitam polos tidak bermotif. 

- Penggunaan aksesoris disesuaikan dengan TATIB 

Sepatu  

- Memakai kaos kaki putih polos tanpa motif, digunakan hingga minimal 20 cm diatas 

mata kaki; 

- Menggunakan sepatu keets hitam polos dengan tali berwana hitam polos. 

Tas  

- Memakai tas ransel yang dapat memuat seluruh barang bawaan kolega; 

- Bermotif bebas tidak mencolok dengan warna dominan gelap. 

4. Rambut tidak di cat/semir  

Laki- laki : -     Rambut dicukur 1 cm; 

- Tidak berjambang, berjenggot atau berkumis.; 

Perempuan : -    Dikuncir kuda 20 cm dari bahu tanpa poni, menggunakan karet 

hijau polos, tidak bermotif, tanpa tambahan hiasan seperti pita; 

- Menggunakan jepitan hitam polos maksimal 2 buah. 

5. Tidak bertattoo; 

6. Tidak menggunakan make up (yang diperbolehkan hanya pelembab wajah dan bibir tetapi 



tidak dengan warna yang mencolok); 

7. Kuku dipotong rapi dan bersih; 

8. Tidak memakai cat kuku; 

9. Tidak memakai soft lens (bagi yang minus silahkan menggunakan kacamata); 

10. Jika menggunakan jam tangan, jam harus yang polos (silver, hitam ,coklat) dengan 

ukuran tidak melebihi  pergelangan tangan. 

 

 

Perilaku 

 

1. Datang tepat waktu; 

2. Menonaktifkan handphone selama rangkaian acara PPKPM 2019; 

3. Tidak mengendarai kendaraan roda empat; 

4. Kolega (mahasiswa baru) laki- laki tidak diperkenankan memasuki tenda kolega 

perempuan, berlaku sebaliknya (khusus outbond) 

5. Menerapkan 5 S-No S (senyum, salam, sapa, sopan, santun dan no smoking) baik 

terhadap senior maupun sesama kolega dan civitas akademika; 

6. Mengikuti seluruh rangkaian acara PPKPM 2019dengan baik dan sungguh-sungguh; 

7. Menjaga nama baik diri sendiri dan alamamater Fakultas Kedokteran dan Ilmu 

Kesehatan Universitas Warmadewa; 

8. Tidak menimbulkan keributan saat acara berlangsung dan berperan aktif menciptakan 

suasana kondusif selama PPKPM 2019 berlangsung. 

9. Menjaga kebersihan diri sendiri dan lingkungan. 

 

 

Lain- lain 

 

1. Tidak membawa rokok maupun obat-obatan terlarang serta minuman keras; 

2. Tidak membawa barang-barang yang tidak ada hubungannya dengan PPKPM 2019, 

membawa HP maksimal 1 buah, membawa makanan yaitu; 2 buah roti dan 1 air 

mineral (1,5 liter); 

3. Tidak melakukan tindakan atau ucapan yang bersifat SARA, pornografi atau 

melecehkan panitia maupun sesama kolega serta civitas akademika baik secara 

langsung maupun tidak langsung (lewat jejaring sosial). 

 

 

 

 

PENGHARGAAN 



 

Penghargaan akan diberikan kepada kolega yang menaati TATIB dan berprestasi pada 

kegiatan PPKPM FKIK Unwar 2019 dapat berupa ungkapan dari panitia secara lisan 

maupun tertulis. 

 

 

PELANGGARAN 

 

1. Pelanggaran dibagi kedalam 3 tingkat, yaitu tingkat I (Ringan), II (Sedang), dan III 

(Berat); 

2. Jika peserta melakukan ≥ 3 pelanggaran pada suatu tingkat di hari yang sama, maka 

akan dianggap sebagai pelanggaran 1 tingkat diatasnya; 

3. Jika peserta melakukan pelanggaran lebih dari satu tingkat yang berbeda maka peserta 

dimasukkan pada evaluasi pelanggaran yang tertinggi; 

4. Setiap pelanggaran wajib dicatat pada lembar pelanggaran oleh peserta dengan 

pengawasan panitia dan dikumpul. 

 

 

SANKSI 

 

1. Sanksi diberikan sesuai dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan; 

2. Sanksi dapat berupa nasihat, teguran, hukuman atau pertimbangan ketidaklulusan 

PPKPM 2019. 

 

 

SYARAT KELULUSAN 

 

PENILAIAN 

 

 

 

PELANGGARAN BERDASARKAN TINGKATAN 

 

1. Lulus apabila kehadiran 100 %, kecuali mendapat ijin dari panitia dengan alasan yang 

jelas dan didukung oleh bukti nyata (surat/pemberitahuan langsung dari orangtua); 

2. Tidak melakukan pelanggaran sangat berat ≥2 kali 

3. Peserta PPKPM FKIK Unwar 2019 yang dinyatakan “TIDAK LULUS” diwajibkan 

mengikuti PPKPM tahun depan 

 

 

1. Setiap hari nya peserta PPKPM mendapatkan poin 100; 

2. Poin akan dikurangi sesuai dengan kesalahan, dengan aturan sebagai berikut : 70 

(ringan), 50 (sedang), 30 (berat) dan akan diberikan tugas perbaikan; 

 



 

 

1. Tidak melanggar ketentuan apapun; 

2. Melaksanakan 5 S-No S  (senyum, sapa, salam, sopan  dan santun serta  no 

smoking) kepada setiap orang yang terlibat dalam kegiatan PPKPM 2019 

baik sesama kolega, senior serta civitas akademika ; 

3. Berperan aktif menciptakan suasana kondusif selama program 

berlangsung; 

4. Menjaga nama baik diri sendiri dan almamater Fakultas Kedokteran dan 

Ilmu Kesehatan Universitas Warmadewa; 

5. Menaati SPMK; 

6. Menyelesaikan seluruh tugas ilmiah secara baik dan sungguh-sungguh 

serta tepat waktu. 

 

RINGAN 

 

1. Datang terlambat 1-5 menit dengan alasan apapun; 

2. Tidak melaksanakan 5S- No S. 

 

SEDANG 

 

1. Datang terlambat lebih dari 5 menit s/d 30 menit dengan alasan apapun; 

2. Tidak menaati ketentuan berpakaian; 

3. Tidak menonaktifkan HP selama kegiatan; 

4. Tidak menjaga kebersihan; 

5. Tidur saat acara berlangsung; 

6. Membawa barang-barang yang tidak ada hubungannya dengan kegiatan 

PPKPMFKIK Universitas Warmadewa 2019; 

7. Kuku panjang dan tidak sesuai ketentuan; 

8. Rambut tidak sesuai ketentuan; 

9. Kelengkapan perlengkapan harian tidak sesuai dengan ketentuan (tidak 

membawa barang atau membawa barang dengan jumlah berlebih atau 

kurang dari jumlah yang ditentukan dan jenisnya tidak sesuai ketentuan); 

10. Memakai aksesoris; 

11. Memakai make up; 

12. Memakai soft lens; 

13. Memakai jam tangan yang tidak sesuai dengan ketentuan. 

 

BERAT 

 

1. Datang terlambat lebih dari  30 menit s/d 60 menit dengan alasan apapun; 

2. Mengendarai kendaraan roda empat; 

3. Membawa rokok; 

4. Membuat kegaduhan, keonaran atau melawan baik sesama kolega maupun 

senior; 

5. Melakukan tindakan atau ucapan yang bersifat SARA, melecehkan panitia 

PPKPM 2019 atau sesama kolega baik secara langsung maupun tidak 

langsung (pada jejaring sosial); 

6. Meninggalkan acara tanpa seijin panitia PPKPM 2019; 

 



 

SANGAT 

BERAT 

 

1. Datang terlambat lebih dari 60 menit atau tidak mengikuti acara pra 

PPKPM dan PPKPM FKIK Unwar 2019 tanpa seizin ketua PPKPM atau 

panitia PPKPM secara tertulis maupun tanpa pemberitahuan langsung; 

2. Merokok, minum-minuman keras atau menggunakan NARKOBA pada 

saat kegiatan PPKPM 2019; 

3. Melakukan bentrok fisik terhadap senior atau sesama kolega. 

 

 

 


