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FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI UNIVERSITAS BRAWIJAYA 2017

BAB I

PESERTA PKK MABA & PKSS FIA UB 2017

Pasal 1

Peserta PKK MABA & PKSS FIA UB 2017 adalah mahasiswa baru tahun ajaran 2017 yang
sudah lolos seleksi masuk melalui jalur yang sudah di tetapkan oleh Fakultas Ilmu
Administrasi Universitas Brawijaya serta mahasiswa yang tidak lulus pada program PKK
MABA & PKSS tahun sebelumnya

BAB II

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 2

1. Peserta PKK MABA & PKSS FIA UB 2017 memiliki HAK :

1.1 Hak Peserta

a. Mendapat perlindungan dan perlakuan yang sama oleh panitia PKK MABA &

PKSS FIA UB 2017

b. Mendapatkan fasilitas PKK MABA & PKSS FIA UB 2017

c. Mendapat penghargaan atau sanksi / hukuman sewajarnya sesuai dengan TATIB

PKK MABA & PKSS FIA UB 2017

d. Bertanya serta mendapat penjelasan dan bimbingan dari panitia PKK MABA &

PKSS FIA UB 2017

e. Memilki hak untuk membela diri selama itu masih bisa di pertanggungjawabkan

dan di sertakan bukti / saksi

f. Mengadukan Panitia dan Peserta yang melanggar ketentuan yang telah di buat

oleh Divisi Garda Mahasiswa

g. Peserta di perkenankan membawa dompet dan alat komunikasi (alat komunikasi

wajib di nonaktifkan selama acara berlangsung sampai dengan selesai), dengan

konsekuensi apabila terjadi kehilangan bukan menjadi tanggung jawab panitia

PKK MABA & PKSS FIA UB 2017

2. Peserta PKK MABA & PKSS FIA UB 2017 memiliki KEWAJIBAN :

2.1 Kewajiban Peserta :



a. Peserta PKK MABA & PKSS FIA UB 2017 harus mengetahui, memahami, serta

hafal Mars Prabaswara, Mars FIA dan  Hymne Brawijaya.

b. Mengetahui seluruh informasi tentang PKK MABA & PKSS FIA UB 2017

c. Membaca, memahami, dan melaksanakan segala ketentuan yang telah

ditetapkan dalam tata tertib peserta PKK MABA & PKSS FIA UB 2017

d. Peserta wajib datang 30 menit sebelum acara di mulai

e. Membawa identitas pribadi dan obat - obatan pribadi

f. Bagi peserta yang tidak bisa hadir dikarenakan sakit di wajibkan membawa Surat

Keterangan Dokter ASLI, dan di sampaikan maksimal H+7 ketidakhadiran kepada

CO.Internal GAMA

g. Izin ibadah, disertai dengan surat pemberitahuan yang disetujui oleh Divisi Garda

Mahasiswa pada saat pelaksanaan PKK MABA & PKSS FIA UB 2017

h. Izin keluarga, wajib ada informasi dari orang tua / wali yang disampaikan dalam

bentuk surat di sertakan tanda tangan dari orang tua / wali & stempel RT / RW

daerah asal yang di sampaikan ke  Divisi Garda Mahasiswa pada saat pelaksanaan

PKK MABA & PKSS FIA UB 2017

i. Izin kegiatan LKM dan UKM tidak diperbolehkan apabila waktu bertepatan

dengan kegiatan PKK MABA & PKSS FIA UB 2017

j. Semua surat izin tidak dapat diwakilkan

k. Menjaga nama baik acara PKK MABA & PKSS FIA UB 2017

l. Menjaga nama baik keluarga besar Civitas Akademika Fakultas Ilmu Administrasi

Universitas Brawijaya

m. Mengikuti seluruh rangkaian acara pada kegiatan PKK MABA & PKSS FIA UB

2017

n. Menjaga ketertiban acara selama pelaksanaan PKK MABA & PKSS FIA UB 2017

o. Menjaga dan Mengamankan barang bawaan pribadi

p. Menghormati seluruh panitia serta komponen di dalam dan di luar PKK MABA &

PKSS FIA UB 2017

q. Menerapkan 5S (Senyum, Salam, Sapa, Sopan, Santun) apabila bertemu sesama

peserta dan panitia serta seluruh komponen yang ada di dalam dan di luar PKK

MABA & PKSS FIA UB 2017

r. Mengenal sesama Peserta dan Panitia PKK MABA & PKSS FIA UB 2017 serta

Pimpinan Fakultas ( Dekan, PD I , II & III , Dosen ) dan karyawan.

s. Wajib mengikuti dan aktif minimal 1 organisasi (BEM, LOF, HMJ / HMP) yang ada

di Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya

t. Menghormati hak-hak peserta yang lain

u. Mengerjakan dan mengumpulkan tugas tepat waktu



v. Memakai Name tag / ID Card di lingkungan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas

Brawijaya selama rangkaian PKK MABA & PKSS FIA UB 2017 sampai berakhir

w. Mengenakan pakaian & atribut sesuai dengan ketentuan.

x. Membawa perlengkapan harian (barang WAJIB bawaan) sesuai dengan

ketentuan

yang telah ditetapkan dan di tunjukkan oleh panitia pada waktu Information
Center.

y. Ketentuan rambut peserta selama PKK MABA & PKSS FIA UB 2017 :

- Rambut tidak boleh dicat

- Tidak memakai wig

- Bagi peserta putra, rambut rapi, dengan ketentuan sebagai berikut :

 Bagian belakang tidak menyentuh kerah baju

 Bagian samping tidak menyentuh telinga

 Bagian depan tidak menyentuh alis.

- Bagi peserta putri, rambut di tata serapi mungkin dan di ikat dengan ikat

rambut berwarna hitam dengan bentuk simpul ekor kuda (bagi yang

berambut panjang lebih dari bahu).

z. Menjaga kerapian dan kebersihan diri (kuku tidak boleh panjang dan tidak boleh

memakai cat kuku).

å. Menjaga kebersihan lingkungan

ä. Peserta wajib mentaati aturan yang telah ditetapkan Universitas , Fakultas ,

maupun panitia PKKMABA dan PKSS 2017

3. Peraturan Peserta PKK MABA & PKSS FIA UB 2017 dilarang untuk :

3.1 Peserta di larang :

a. Melanggar TATIB PKK MABA & PKSS FIA UB 2017

b. Menggunakan fasilitas PKK MABA & PKSS FIA UB 2017 yang tidak sesuai dengan

ketentuan

c. Membawa kendaraan masuk ke lingkungan kampus Universitas Brawijaya selama

kegiatan acara PKKMABA & PKSS FIA UB 2017

d. Peserta hanya di bolehkan di antar dan dijemput dengan jarak radius 100 meter

dari lingkungan kampus Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya

e. Membawa senjata tajam, rokok, minuman keras atau menggunakan NARKOBA di

dalam dan di luar lingkungan kampus Universitas Brawijaya

f. Mengajak peserta lain untuk tidak mentaati peraturan

g. Memakai perhiasan & aksesoris, kecuali jam tangan, kawat gigi, dan kacamata

h. Membawa barang-barang elektronik, kecuali jam tangan dan alat komunikasi

i. Membawa barang yang tidak sesuai dengan ketentuan



j. Memakai make up

k. Salah masuk Pleton

l. Tertawa dan berteriak yang tidak sesuai dengan norma kesopanan

m. Menyinggung SARA, merendahkan martabat dan berkata kotor

n. Melakukan tindakan yang memicu keributan, serta melakukan kekerasan

terhadap Peserta & Panitia

o. Melakukan perbuatan asusila

p. Merusak atau menghilangkan peralatan PKK MABA & PKSS FIA UB 2017 atau

perlengkapan peserta lain

q. Tidur atau berbicara yang tidak semestinya saat materi berlangsung

r. Keluar masuk ruangan saat acara berlangsung, kecuali seizin panitia

s. Memasuki area kampus sebelum waktu yang di tentukan

t. Terlambat memasuki ruangan tempat di laksanakannya acara

u. Membuang sampah sembarangan dan melakukan tindakan yang tidak menjaga

kebersihan lingkungan Universitas Brawijaya

v. Memasuki Fakultas & Kampus lain dengan menggunakan atribut PKK MABA &

PKSS FIA UB 2017

BAB III

PELANGGARAN & SANKSI

Pasal 3

1. Pelanggaran & Sanksi

1.1 Pelanggaran :

a. Pelanggaran Peserta dibagi dalam 3 tingkat, yaitu kategori I (ringan), II (sedang),
dan III (berat).

b. Jika Peserta melakukan kesalahan 3 pelanggaran pada hari yang sama akan
dianggap sebagai pelanggaran 1 tingkat diatasnya kecuali pelanggaran tingkat 1.

c. Jika peserta melakukan pelanggaran lebih dari satu pada hari yang berbeda maka
peserta di masukkan pada evaluasi tingkat pelanggaran yang tertinggi.

d. Setiap pelanggaran wajib dicatat pada kartu pelanggaran peserta oleh Panitia
Divisi Garda Mahasiswa.

a. Pelanggaran tingkat I (ringan) terdiri atas :

- Memasuki area kampus sebelum waktu yang di tentukan

- Peserta hanya di bolehkan di antar dan dijemput dengan jarak radius 100 meter dari
lingkungan kampus Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya

- Salah masuk Pleton

- Tertawa dan berteriak yang tidak sesuai dengan norma kesopanan

- Keluar masuk ruangan saat acara berlangsung, kecuali seizin panitia



b. Pelanggaran tingkat II (sedang) terdiri atas :

- Menggunakan fasilitas PKK MABA & PKSS FIA UB 2017 tidak sesuai dengan

ketentuan

- Memakai perhiasan & aksesoris, kecuali jam tangan, kawat gigi, dan kacamata

- Memakai make up

- Membawa barang-barang elektronik, kecuali jam tangan dan alat komunikasi

- Membawa barang yang tidak sesuai dengan ketentuan

- Merusak atau menghilangkan peralatan PKK MABA & PKSS FIA UB 2017 atau

perlengkapan peserta lain

- Tidur atau berbicara yang tidak semestinya saat materi berlangsung

- Terlambat memasuki tempat / ruangan di laksanakannya acara

c. Pelanggaran tingkat III (berat) terdiri atas :

- Membawa kendaraan masuk ke lingkungan kampus Universitas Brawijaya

selama kegiatan acara PKK MABA & PKSS FIA UB 2017

- Membawa senjata tajam, rokok, minuman keras atau menggunakan

NARKOBA di dalam dan di luar lingkungan kampus Universitas Brawijaya

- Mengajak peserta lain untuk tidak mentaati peraturan

- Menyinggung SARA, merendahkan martabat dan berkata kotor

- Melakukan tindakan yang memicu terjadi keributan, serta melakukan kekerasan
terhadap Peserta & Panitia

- Melakukan perbuatan asusila

- Membuang sampah sembarangan dan melakukan tindakan yang tidak menjaga
kebersihan lingkungan di Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya

- Memasuki Fakultas & Kampus lain dengan menggunakan atribut PKK MABA &
PKSS FIA UB 2014

1.2 Sanksi

a. Sanksi diberikan sesuai dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan.
b. Sanksi pada pelanggaran tingkat I (ringan) dilakukan di tempat oleh panitia divisi

Garda Mahasiswa yang mengetahui
c. Sanksi pada pelanggaran tingkat II (sedang) dan III (berat) wajib diajukan ke Garda

Mahasiswa PKK MABA & PKSS FIA UB 2014 setelah sebelumnya diberikan
nasehat dan teguran dari panitia yang mengetahui.

d. Sanksi pada peserta dapat di ringankan jika pembelaan peserta diterima dan
terbukti kebenarannya.

e. Sanksi untuk pelanggaran tingkat I (ringan) : 10
POINT

- Nasehat
- Teguran

f. Sanksi untuk pelanggaran tingkat II (sedang) : 20
POINT

i. Nasehat



ii. Teguran

iii. Hukuman : essay dengan topik yang di tentukan oleh Panitia Divisi Garda

Mahasiswa

f. Sanksi untuk pelanggaran tingkat III (berat) : 30

POINT

i. Nasehat

ii. Teguran

iii. Hukuman : Membuat struktur Dekanat FIA UB 2017 serta Resume tentang

Lembaga Kedaulatan Mahasiswa / LKM (MPM / BEM / DPM, HMJ

(HUMANISTIK, HIMABIS) / HMP, Lembaga Otonomi Fakultas / LOF (RSC, LPM

DIANNS, FORKIM, AEC, AMC, PSM)

1.3 Pembelaan

a. Setiap bentuk kesalahan didasarkan atas praduga tak bersalah

b. Peserta diberi kesempatan untuk memberikan pembelaan atas pelanggaran  yang
dilakukan

c. Pembelaan bukan merupakan rasionalisasi atas pelanggaran yang telah di lakukan

BAB IV

PENUTUP

Pasal 4

1. Peserta wajib mengetahui dan mematuhi segala aturan-aturan yang telah
ditetapkan oleh pihak Universitas , Fakultas , dan Panitia PKKMABA dan PKSS
2017

2. Untuk peliputan pers, mekanisme akan diatur tersendiri dalam aturan penjelas
pers.

3. Segala ketentuan yang belum diatur akan dirumuskan, ditetapkan dan
dilaksanakan oleh divisi Garda Mahasiswa .

Malang, 6 agustus 2017



Ketua Pelaksana PKK Maba
FIA UB

Michael Jerry Johanes.S
NIM. 155030100111013

Mengetahui,
CO. Utama GAMA PKK Maba
FIA UB

Muhammad Hafiz Aditya. Y
NIM.155030201111137

a.n CO Steering Committe
PKK Maba FIA UB

Ryan Dwi Firmansyah
NIM. 145030107111048

Menyetujui,
a.n.Dekan FIA UB
Pembantu Dekan III FIA UB

Dr, Sri Mangesti Rahayu,M.Si
NIP. 19550902 198202 2 001


