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Kewajiban dan Larangan Peserta PKKMB FIK 2017
1. Kewajiban
a. Mengikuti seluruh rangkaian acara sesuai dengan jadwal yang ditentukan panitia berdasarkan
rujuakn dari ketetapan SK Rektor;
b. Mematuhi semua ketentuan dan tata tertib yang berlaku;
c. Mengisi daftar hadir selama mengikuti acara dan tidak boleh diwakilkan;
d. Mengerjakan dan menyelesaikan seluruh tugas PKKMB FIK 2017 sesuai dengan instruksi
panitia;
e. Memakai kokarde yang diinstruksi panitia selama kegiatan berlangsung;
f. Memakai dresscode yang telah ditentukan oleh panitia selama kegiatan PKKMB Fakultas
berlangsung mulai tanggal 17-19 Agustus 2017;
g. Selama PKKMB berlangsung, rambut peserta pendek dengan ketentuan ukuran 1 2 1 cm bagi
laki-laki dan tidak diwarna selain warna alami;
h. Bagi perempuan yang tidak memakai hijab rambut harus di kuncrit satu non poni;
i. Bersikap hormat, menjunjung norma dan etika yang berlaku baik dalam bertingkah laku,
berkomunikasi maupun dalam melakukan aktivitas lain;
j. Menunjukkan surat keterangan dari dokter jika mengidap penyakit berat/membahayakan.

2. Larangan
a. Meninggalkan acara, menerima tamu, kecuali untuk hal-hal yang sangat mendesak dengan
izin panitia;
b. Membawa dan menggunakan Napza;
c. Membawa dan menggunakan senjata tajam dan senjata lainnya yang dapat membahayakan
orang lain;
d. Memakai perhiasan atau memakai aksesoris kecuali gelang jam;
e. Membuat keributan atau bertingkah laku di luar batas kesopanan dan indisipliner;
f. Memakai atribut di luar yang ditetapkan panitia selama PKKMB FIK 2017 berlangsung;
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g. Membawa alat elektronik (handphone) atau sejenisnya;
h. Make – up (bagi perempuan);
i. Memakai jarum pentul bagi yang berjilbab;
j. Bertato dan memakai tindik;
k. Berkutek dan berkuku panjang;
l. Membawa dan atau mengendarai kendaraan di area PKKMB FIK 2017.

