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A. Ketentuan Umum
1.
2.
3.
4.

Mengikuti aturan dan jadwal yang sudah ditentukan oleh panitia
Selalu menjunjung tinggi 5S : Senyum, Salam, Sapa, Sopan, dan Santun
Berpenampilan rapih dan sesuai ketentuan panitia
Mengenakan kemeja lengan panjang berwarna putih (tidak bermotif, tidak ketat, dan
tidak transparan)
5. Mengenakan celana (laki-laki) / rok (wanita) berbahan dasar warna hitam
6. Mengenakan almamater Universitas Lampung selama di lingkungan kampus Unila
7. Mengenakan ikat pinggang berwarna hitam formal
8. Mengenakan jam tangan analog
9. Mengenakan kaus kaki minimal ½ betis
10. Mengenakan nametag sesuai dengan ketentuan Panitia PPKKMB 2017, dan
menggunakan tali kur berwarna hijau muda
11. Membawa atribut lengkap meliputi topi, peci, dan dasi Unila
12. Memakai masker operasi berwarna hijau muda
13. Memakai topi operasi berwarna hijau muda
14. Mengenakan pita warna hijau tua dengan lebar 1 cm di lengan kanan
15. Mengenakan Pin pada Almamater (yang akan dibagikan oleh panitia)
16. Peserta hanya diperkenankan membawa tas ransel
17. Peserta tidak boleh membawa atribut/aksesoris di luar ketentuan panitia
18. Membawa sarapan, makan siang, dan air mineral minimal 600 mL
19. Membawa obat-obatan pribadi
20. Tidak diperkenankan membawa kendaraan dalam bentuk apa pun selama kegiatan
PPKKMB 2017 berlangsung
21. Peserta hanya boleh diantar sampai bunderan Unila
22. Membawa alat sholat seperti mukena dan sajadah (bagi Muslim)
23. Tidak berkuku panjang
24. Tidak berbuat onar (berkelahi dengan mahasiswa/i lain, mengganggu mahasiswa/i
lain)
25. Tidak bertato, tidak membawa senjata tajam, dan tidak membawa obat-obat terlarang
(NAPZA)

B. Ketentuan Khusus
B.1 Mahasiswa
1. Ukuran rambut atas, kanan, kiri, dan belakang 1cm (tidak dimodifikasi dan
disesuaikan satu angkatan)
2. Tidak diperkenankan memakai aksesoris (anting, gelang, kalung, cincin)
3. Tidak memelihara kumis dan jenggot secara berlebihan (maks.1cm)
4. Hanya boleh menggunakan dalaman kaos berwarna putih polos (V-Neck)
5. Celana berbahan dasar tidak ketat dengan ukuran yang sesuai hingga menutupi
mata kaki
6. Mengenakan sepatu pantofel berwarna hitam polos
7. Diwajibkan memakai kaus kaki berwarna hitam
B.2 Mahasiswi
1. Mahasiswi muslim wajib mengenakan jilbab berwarna putih tidak transparan
dan menutupi dada
2. Tidak boleh menggunakan kerudung instan
3. Mahasiswi Non-Muslim mengikat rambutnya (dikuncir kuda) menggunakan
pita berwarna hijau dan tidak berponi
4. Tidak menggunakan make-up dalam bentuk apapun
5. Tidak menghias kuku dengan daun pacar dan/atau cutex
6. Tidak diperkenankan mengenakan aksesoris (kalung, cincin, dan gelang)
7. Diwajibkan memakai kaos dalam berwarna putih
8. Mengenakan rok model A berbahan dasar yang tidak ketat dan tidak berbelah
dengan ukuran yang sesuai hingga menutupi mata kaki
9. Memakai sepatu flat shoes berwarna hitam polos tidak ber-hak
10. Diwajibkan memakai kaus kaki berwarna putih

