
PANDUAN UMUM PKKP 2016 
 

A. TATA TERTIB PKKP 

1. Mematuhi peraturan dan tata tertib PKKP. 

2. Membawa peralatan dan perlengkapan sesuai ketentuan. 

3. Menjaga kebersihan selama kegiatan berlangsung. 

4. Memperhatikan materi yang disampaikan selama kegiatan PKKP berlangsung. 

5. Mengikuti petunjuk dan instruksi dari panitia. 

6. Mengikuti seluruh rangkaian acara PKKP sebagai salah satu syarat untuk 

mendapatkan sertifikat PKKP. 

7. Menjaga kekondusifan selama materi berlangsung. 

8. Me-non aktifkan HP atau alat komunikasi lainnya selama PKKP berlangsung. 

9. Tidak diperkenankan menggunakan perhiasan dan peralatan make up berlebihan selama acara 

PKKP berlangsung. 

10. Tidak diperkenankan meninggalkan PKKP tanpa seizin dari panitia gugus masing-masing. 

11. Tidak diperkenankan makan ketika materi berlangsung dan di dalam ruangan. 

12. Dilarang keras membawa dan menggunakan senjata tajam, senjata api, narkoba, dan 

minuman keras. 

13. Dilarang merokok serta melakukan perbuatan tidak sopan selama PKKP berlangsung. 

14. Panitia PKKP tidak bertanggung jawab atas kehilangan barang-barang yang dibawa peserta 

PKKP. 

15. Bagi peserta yang tidak mematuhi peraturan atau tata tertib akan mendapatkan punishment 

(sangsi). 

16. Bagi pengantar dan penjemput, hanya diperkenankan sampai Gapura PNJ (Lapangan hockey 

UI) 

17. Peserta PKKP diwajibkan membawa surat keterangan sehat dari lembaga kesehatan 

(puskesmas, klinik, atau dokter) dan dalam kondisi sehat selama mengikuti PKKP. 

18. Memakai name tag yang telah ditentukan panitia selama kegiatan berlangsung. 

19. Peraturan atau tata tertib lain yang masih dianggap perlu akan ditentukan kemudian. 

 

B.  KETENTUAN UMUM 

1. Hadir tepat waktu 15 menit sebelum acara dimulai. 

2. Peserta PKKP yang tidak mengikuti rangkaian kegiatan PKKP, dinyatakan tidak 

lulus. 

 

C. KETENTUAN PAKAIAN PESERTA PKKP 

 

PUTERA: 

Menggunakan : 

1. Baju putih lengan panjang dan tidak bermotif. 

2. Celana panjang hitam polos, non jeans dan tidak ketat. 

3. Bersepatu (sepatu olah raga) serta menggunakan kaos kaki. 

4. Menggunakan ikat pinggang. 

5. Membawa alas duduk (koran bekas). 

6. Membawa alat tulis (buku tulis, pulpen, dsb). 

7. Menggunakan tas punggung. 

8. Membawa makanan secukupnya (makan siang, snack, dll). 

9. Membawa Air Minum secukupnya. 

10. Membawa Obat-obatan pribadi. 

11. Membawa perlengkapan ibadah. 

 



PUTERI: 

Menggunakan : 

1. Baju putih panjang, tidak ketat, dan tidak bermotif. 

2. Rok hitam panjang non jeans tidak ada belahan dan panjang tidak diatas mata kaki. 

3. Bersepatu (sepatu olah raga) serta menggunakan kaos kaki. 

4. Menggunakan ikat pinggang. 

5. Membawa alas duduk (koran bekas). 

6. Membawa alat tulis (buku tulis, pulpen, dsb). 

7. Menggunakan tas punggung. 

8. Membawa makanan secukupnya (makan siang, snack, dll). 

9. Membawa Air Minum secukupnya. 

10. Membawa Obat-obatan pribadi. 

11. Membawa perlengkapan ibadah. 

 

D. KETENTUAN KERAPIAN PESERTA PKKP 

PUTERA 

1.      Pakaian bersih, rapi, dan sopan. 

-            Baju dimasukkan. 

-            Lengan tidak digulung. 

-            Tidak ketat. 

2.      Rambut tidak dicat dan rapi. 

-            disisir, 

-            tidak menutupi dahi, 

-            tidak menyentuh kerah, 

-            tidak menutupi telinga. 

3.     Berkata dan bersikap sopan 

4.   Dilarang memakai aksesoris secara berlebihan. 

5.      Pada saat  acara PKKP  dimulai peserta dilarang menggunakan jaket dan sejenisnya. 

6.   Selama acara PKKP berlangsung, peserta dilarang menggunakan alat elektronik dan 

komunikasi dalam bentuk apapun kecuali ketika istirahat. 

 

PUTERI 

1. A. Bagi yang tidak memakai jilbab, rambut ditata rapi, tidak di cat. 

B. Bagi yang berjilbab, menggunakan jilbab berwarna hitam. 

2.   Pakaian bersih, rapi dan sopan. 

Indikator rapi dan sopan : 

-            Pakaian tidak ketat. 

-            Bagi yang memakai jilbab hendaknya poni atau rambut tidak terlihat. 

      3.  Berkata dan bersikap sopan. 

4.   Selama PKKP dilarang mengenakan aksesoris dan makeup secara berlebihan 

5.   Pada saat acara PKKP sedang berlangsung, peserta dilarang mengenakan jaket dan 

sejenisnya. 

6.   Selama acara PKKP berlangsung, peserta dilarang menggunakan alat elektronik dan 

komunikasi dalam bentuk apapun kecuali ketika istirahat. 

 

 

 

 

 

 



E.  BENTUK TINDAKAN YANG DIKENAKAN PUNISHMENT (SANGSI) 

1.    Atribut tidak lengkap. (ringan)     

2.    Makan selama materi berlangsung. (ringan) 

3.    Membuat suasana yang tidak kondusif selama materi. (sedang) 

4.    Terlambat. (sedang) 

5.    Berkata ataupun melakukan tindakan tidak sopan. (sedang) 

6.    Berpakaian tidak sesuai dengan ketentuan. (sedang) 

7.    Membuang sampah tidak pada tempatnya. (sedang) 

8.    Menggunakan perhiasan dan peralatan make up berlebihan. (sedang) 

9.    Tidak membawa penugasan. (sedang) 

10.  Tidak mensilent alat komunikasi selama kegiatan PKKP berlangsung. (sedang) 

11.  Keluar dari acara PKKP tanpa izin dari panitia. (berat) 

12.  Membawa senjata, miras, obat terlarang dan hal- hal yang berbau pornografi. (berat) 

13.  Merokok ketika PKKP. (berat) 

14.  Tidak berangkat PKKP tanpa keterangan. (berat) 

15.  Telat hadir maksimal 10 menit. 

1 kali                     :    (ringan) 

2 – 3 kali               :    (sedang) 

4 – 5 kali               :    (berat) 

 

F. PUNISHMENT 

RINGAN 

-            Pendekatan. 

-            Teguran lisan. 

SEDANG 

-            Menuliskan visi misi PNJ, dan Jurusan masing-masing. 

-            Membawa buku yang berkaitan dengan jurusannya (1 buku). 

        BERAT 

-            Tidak Lulus dan tidak mendapatkan sertifikat, serta wajib mengulang pada acara 

PKKP berikutnya 

 

G. JADWAL PELAKSANAAN PKKP 2016 

Hari dan Tanggal Acara Tempat Pelaksanaan Keterangan 

Senin, 29/8/2016 Kegiatan PKKP I Kampus PNJ Materi: 

Pengenalan Politeknik 

Selasa – Kamis 

30/8/2016 – 1/9/2016  

Kegiatan PKKP II RINDAM Materi: 

- Wawasan Kebangsaan 

- Bela Negara 

- PBB (Baris berbaris) 

- Pengenalan kehidupan 

berbangsa dan bernegara 

Jum’at, 2/9/2016 Kegiatan PKKP III Kampus PNJ Materi: 

Organisasi kemahasiswaan 

 

      Depok, 3 Agustus 2016 

      Ketua Panitia 

      Pengenalan Kehidupan Kampus Politeknik 

 

        ttd 

 

 

      Agus Kusumaramdhani 

      NIP. 197808052014041001 


