
(Pengenalan kehidupan kampus mahasiswa baru)

Institut bisnis nusantara



AGENDA:

1. Tata Perilaku Mahasiswa Institut Bisnis Nusantara

2. Tata Tertib Peserta PKKMB

3. Kriteria Pelanggaran

4. Sanksi Pelanggaran

5. Jadwal Kegiatan PKKMB Tahun 2019

6. Pembagian Kelompok & SP (Senior Pedamping)



TATA PERILAKU MAHASISWA 
INSTITUT BISNIS NUSANTARA

• Dalam kegiatan AKADEMIK

Civitas akademika Institut Bisnis Nusantara dilarang:

- menempatkan dirinya dalam posisi konflik kepentingan

- melakukan kecurangan

- memberikan atau menerima bantuan yang tidak diizinkan

- melakukan plagiat karya akademik orang lain

- mengakses, membuang, merusak informasi, materi atau property orang lain tanpa izin

- mengakses membuang tanpa izin, menyembunyikan atau merusak catatan, file atau materi akademik 

dari perpustakaan, laboratorium dan atau unit pelaksana teknis lain

- membocorkan hal-hal yang bersifat rahasia

- memakai tanpai izin materi, sistem, website dan atau perangkat lunak pendidikan

- berperilaku tidak sopan yang berkaitan dengan norma dan kesusilaan



Civitas akademika Institut Bisnis Nusantara harus: 

- Mencapai yang terbaik dalam penelitian, pendidikan, pengajaran dan penerapan 

pengetahuan.

- Menegakkan objektifitas keilmuan dalam melakukan penelitian, pendidikan dan penerapan 

pengetahuan pada bidang keilmuannya

- Berpartisipasi secara aktif dalam mencapai misi Perguruan Tinggi

- Konsisten dan bertanggung jawab dalam kebebasan akademik



• DALAM KEGIATAN NON AKADEMIK 

Civitas akademika Institut Bisnis Nusantara dilarang :

• Merusak properti Insitut Bisnis Nusantara

• Menyalahgunakan atau mengagunkan properti Institut Bisnis Nusantara.

• Menyalahgunakan teknologi, sistem informasi, termasuk data dan informasi Institut Bisnis   

Nusantara

• Melakukan berubahan informasi tertulis yang resmi sehingga menimbulkan 

ketidakbenaran  informasi kepada Civitas Akademika Institut Bisnis Nusantara



• DALAM KEGIATAN NON AKADEMIK 

Civitas akademika Institut Bisnis Nusantara dilarang :

• Memberikan keterangan atau kesaksian palsu

• Memiliki, menjual, mengedarkan dan mengonsumsi minuman beralkhohol

• Memproduksi, menjual, mendistribusikan, memiliki, dan menggunakan obatobatan 

terlarang atau NAPZA

• Melakukan atau mencoba utuk melakukan hal-hal yang dapat membuat orang lain terluka



• Membawa senjata tajam dan senjata api atau bentuk lainnya yang dapat membahayakan 

orang lain ke dalam kampus Institut Bisnis Nusantara

• Menggunakan bahan beracun berbahaya secara melanggar peraturan yang berlaku

• Membuat atau mensirkulasikan laporan atau informasi yang tidak benar mengenai 

kebakaran, kedakan, kejahatan atau jenis kedaruratan lainnya

• Melakukan intimidasi dan bentuk lain yang sifatnya mengancam orang lain

• Menggangu aktivitas dan ketentraman Institut Bisnis Nusantara

• Melakukan diskriminasi terhadap orang lain atas dasar agama, etnisitas, gender, orientasi 

seksual, orientasi politik, dan disalibitas

• Melakukan tindak  asusila dan pelecehan seksual



2. TATA TERTIB PESETA PKKMB

1. PKKMB adalah kegiatan yang WAJIB diikuti oleh seluruh Mahasiswa Baru Institut Bisnis 

Nusantara serta DILARANG meninggalkan acara tanpa seijin panitia.

2. Peserta PKKMB WAJIB hadir tepat waktu, yaitu pada pukul 07.00 WIB untuk hari Selasa, 

Rabu dan Jumat (17,18 & 20 September 2019) serta pada pukul 06.00 WIB untuk hari Kamis, 

19 September 2019

3. Apabila berhalangan hadir pada hari pelaksanaan PKKMB, maka:

a. Menghubungi senior pendamping

b. Jika sakit harus menunjukkan surat sakit dari Rumah Sakit

c. Jika keluarga terdekat meninggal harus menunjukkan surat kematian dari RT/RW Setempat

d. Jika bekerja harus menunjukkan surat tugas/ surat keterangan bekerja terutama bagi mahasiswa 

regular malam

4.    Peserta PKKMB WAJIB menggunakan pakaian sesuai dengan ketentuan sebagai berikut:



PRIA WANITA

▪ Kemeja putih polos lengan panjang

▪ Celana bahan hitam (tidak ketat)

▪ Sepatu pantopel hitam

▪ Rambut dipotong pendek, rapi dan sopan tidak 

menyentuk telingga dan kerah baju

▪ Tidak menggunakan minyak rambut atau 

pomade

▪ Kemeja putih polos lengan panjang

▪ Rok panjang hitam (tidak ketat)

▪ Sepatu pantopel hitam

▪ Kerudung/hijab berwarna putih

▪ Rambut panjang diikat satu

▪ Untuk makeup hanya diperbolehkan 

menggunakan pensil alis, bedak atau cream 

wajah (tidak berlebihan)

a. Pakaian pada hari Selasa, 17 September 2019



CONTOH KEMEJA



PRIA WANITA

▪ Kemeja biru polos lengan panjang

▪ Celana bahan hitam (tidak ketat)

▪ Sepatu pantopel hitam

▪ Rambut dipotong pendek, rapi dan sopan 

tidak menyentuk telingga dan kerah baju

▪ Tidak menggunakan minyak rambut atau 

pomade

▪ Kemeja biru polos lengan panjang

▪ Rok panjang hitam (tidak ketat)

▪ Sepatu pantopel hitam

▪ Kerudung/hijab berwarna hitam

▪ Rambut panjang diikat satu

▪ Untuk makeup hanya diperbolehkan 

menggunakan pensil alis, bedak atau cream 

wajah (tidak berlebihan)

b.     Pakaian pada hari Rabu, 18 September 2019



CONTOH KEMEJA



PRIA WANITA

▪ Kaos biru polos lengan panjang

▪ Celana Trainning bahan tebal (tidak ketat)

▪ Sepatu Olahraga

▪ Rambut dipotong pendek, rapi dan sopan 

tidak menyentuk telingga dan kerah baju

▪ Tidak menggunakan minyak rambut atau 

pomade

▪ Kaos Biru polos lengan panjang (kerah 

bulat/turtle neck bukan v-neck)

▪ Celana Trainning bahan tebal (tidak ketat)

▪ Sepatu Olahraga

▪ Kerudung/hijab berwarna abu

▪ Rambut panjang diikat satu

▪ Untuk makeup hanya diperbolehkan 

menggunakan pensil alis, bedak atau cream 

wajah (tidak berlebihan)

c.     Pakaian pada hari Kamis, 19 September 2019



CONTOH PAKAIAN



PRIA WANITA

▪ Kemeja Batik

▪ Celana Bahan hitam (tidak ketat)

▪ Sepatu pantopel hitam

▪ Rambut dipotong pendek, rapi dan sopan tidak 

menyentuk telingga dan kerah baju

▪ Tidak menggunakan minyak rambut atau 

pomade

▪ Kemeja Batik

▪ Rok panjang hitam (tidak ketat)

▪ Sepatu pantopel hitam

▪ Kerudung/hijab berwarna hitam

▪ Rambut panjang diikat satu

▪ Untuk makeup hanya diperbolehkan 

menggunakan pensil alis, bedak atau cream 

wajah (tidak berlebihan)

d.     Pakaian pada hari Jumat, 21 September 2019



CONTOH KEMEJA



CONTOH POTONGAN RAMBUT



5. Peserta PKKMB WAJIB menggunakan nametag sesuai

dengan ketentuan sebagai berikut :

a. Download nametag di www.ibn.ac.id/pkkmb

b. Print dikertas tebal dengan ketentuan sbb:

c. Ukuran P. 15 cm  L.10,5cm

- Program studi Akuntansi : Ungu Muda

- Program studi Manajemen : Hijau Muda

- Program studi Ilmu Komunikasi : Oranye Muda

- Program studi Komputer : Abu – abu Muda

- Program studi Bahasa Inggris : Biru Muda

c. Name tag dikalungkan dibadan pada saat memasuki lingkungan

kampus



CONTOH NAME TAG



6. Peserta PKKMB WAJIB menjaga kebersihan, kenyamanan dan fasilitas 

yang ada di lingkungan kampus Institut Bisnis Nusantara

7. Peserta PKKMB WAJIB menyimak setiap sesi kegiatan PKKMB dengan 

baik, tidak tidur, tidak mengobrol, tidak bercanda, tidak berbuat gaduh 

saat pemaparan materi. Kesimpulan materi dapat ditulis atau dicatat 

pada buku saku peserta.

8. Peserta PKKMB WAJIB menjaga suasana acara, tidak melecehkan baik 

dalam bentuk verbal maupun non verbal kepada sesama peserta 

ataupun panitia, tidak melakukan konfrontasi fisik atau berkelahi selama 

acara berlangsung.



• Peserta PKKMB WAJIB membawa keperluan pribadi secara mandiri

seperti obatobatan (panitia hanya menyediakan medis yang bersifat

umum), peralatan ibadah sesuai dengan keyakinannya masing-masing

• Peserta PKKMB WAJIB membawa bekal makan siang terdiri dari nasi, 

sayur (tidak boleh mie instan), lauk pauk, dan buah serta membawa air 

minum berukuran 1.5 liter. 

• Peserta PKKMB Wajib menggunakan wadah bekal yang bukan sekali 

buang ( tempat minum maupun tempat makan ) diharapkan ramah 

lingkungan

• Peserta diperbolehkan membawa roti untuk dikonsumsi pada sore hari.

• Peserta PKKMB WAJIB menggunakan angkutan umum dan atau diantar

jemput menuju kampus (tidak boleh membawa kendaraan sendiri).

• Peserta PKKMB WAJIB mendowload, mencetak dan kemudia mengisi

form-form isian yang terdapat di laman www.ibn.ac.id/pkkmb



PERALATAN MAKAN DAN MINUM



• Peserta PKKMB hanya diperbolehkan membawa tas dalam bentuk tas 

ransel saja serta membawa tas plastic berukuran lebih besar dari tas 

ransel yang dibawa

• Peserta PKKMB WAJIB membawa Love Letter dan coklat pada hari 

terakhir untuk diberikan kepada panita sebagai bentuk keakraban dan 

rasa terimakasih atas jerih payah panitia.

• Peserta PKKMB WAJIB mencukur kumis dan jenggot selama acara 

berlangsung.

• Peserta PKKMB WAJIB langsung PULANG, setelah kegiata PKKMB selesai 

dilaksanakan setiap harinya.



• Peserta PKKMB DILARANG menggunakan perhiasan, membawa benda

berharga, serta dilarang membawa uang dalam jumlah besar selama acara 

berlangsung. Keamanan barang peserta sepenuhnya menjadi tanggung

jawab peserta.

• Peserta PKKMB DILARANG mengonsumsi rokok/ vape/ pod, membawa

senjata tajam dan senjata api atau bentuk lainnya yang dapat membahayakan

orang lain

• Peserta PKKMB DILARANG mengaktifkan gadget dan handphone selama

acara berlangsung namun diperbolehkan memeriksa gadget dan

handphone pada saat istirahat makan siang. 

• Apabila terjadi masalah atau aduan selama acara berlangsung peserta

PKKMB dapat menghubungi dan atau melaporkan kepada Komite Disiplin

atau Steering Commite



3. KRITERIA PELANGGARAN

Kriteria pelanggaran Ringan :

a. Datang terlambat 15 menit tanpa alasan yang bisa diterima

b. Tidur ketika acara berlangsung

c. Membuang sampah tidak pada tempatnya

d. Meninggalkan acara dan atau ruangan tanpa seijin panitia

e. Tidak mengisi form-form isian selama acara berlangsung



Kriteria pelanggaran Sedang :

a. Melakukan 2 atau lebih pelanggaran ringan

b. Tidak memperbaiki diri setelah mendapat sangsi pelanggaran sedang

c. Datang terlambat lebih dari 15 menit tanpa alasan yang bisa diterima

d. Mengonsumsi rokok/ vape/ pod

e. Membawa kendaraan pribadi selama mengikuti kegiatan PKKMB

f. Tidak memakai atribut dan pakaian sesuai dengan ketentuan

g. Tidak menjalankan tugas dari panitia acara selama masa kegiatan PKKMB



Kriteria pelanggaran Berat :

a. Melakukan 2 atau lebih pelanggaran sedang

b. Tidak memperbaiki diri setelah mendapat sangsi pelanggaran sedang

c. Membawa NAPZA dan Miras selama mengikuti kegiatan PKKMB 

d. Membawa senjata tajam dan senjata api selama mengikuti kegiatan PKKMB

e. Melakukan pelecehan verbal dan non verbal, memicu atau melakukan 

kontak atau konfrontasi fisik, dan membuat kegaduhan dan keonaran selama 

mengikuti kegiatan PKKMB



4. SANGSI PELANGGARAN

• Sangsi ringan : membantu panitia membersihkan sampah

• Sangsi Sedang : Pengurangan nilai SKPI dan tampil dipanggung untuk

mengibur peserta lain

• Sangsi Berat : Tidak mendapat sertifikat PKKMB dan nilai SKPI, Skorsing

dan atau dikeluarkan dari kampus IBN, dilaporkan ke pihak berwenang

(berkaitan dengan tindak kriminalitas).



5. TINDAKAN TERHADAP PELANGGARAN

• Sangsi ringan : Teguran dan hukuman

• Sangsi Sedang : membuat pelaporan ke pihak kampus

menyita barang yang kedapatan melanggar aturan                     

(dikembalikan setelah masa PKKMB)

• Sangsi Berat : membuat pelaporan ke pihak kampus

dilaporkan ke pihak berwenang (berkaitan dengan tindak

kriminalitas).



TERIMAKASIH


