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KATA PENGANTAR 

 

 Mahasiswa merupakan agent of change atau agen perubahan, yang berarti mahasiswa 

memiliki peran penting dalam membuat suatu perubahan di lingkungan masyarakat. Dimana 

perubahan yang dibawa oleh mahasiswa itu diharapkan akan membawa dampak positif dalam 

kehidupan masyarakat di masa yang akan datang. Mahasiswa juga merupakan kaum intelek 

muda yang menjadi garda terdepan dalam memperbaiki kondisi masyarakat dan bangsa. Untuk 

hal itulah mahasiswa harus menjadi pemicu terbentuknya peradaban yang maju dengan melalui 

kegiatan pengabdian masyarakat sebagai awalannya, karena pengabdian merupakan salah satu 

Tri Dharma perguruan tinggi dan sudah merupakan kewajiban bagi kaum akademik untuk 

memenuhinya. 

 Sangat penting untuk menanamkan sikap peka dan peduli kepada mahasiswa terhadap 

keadaan masyarakat yang ada di lingkungan sekitar. Karena dengan memiliki kepekaan dan 

kepedulian yang tinggi, maka mahasiswa akan secara langsung aktif dalam membantu 

masyarakat dengan membuat perubahan positif yang nyata. Untuk menjadi lulusan yang 

berkompeten dan berdaya saing tinggi mahasiswa juga perlu terjun langsung dalam suatu 

kegiatan pengabdian masyarakat, sebab mahasiswa merupakan kaum intelek muda yang nanti 

akan menjadi penerus dan masa depan bangsa.  

 Panduan ini berisi tentang Kegiatan Kemah Bina Bakti Mahasiswa (KBBM) XXIX yang 

berada di bawah koordinasi Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Informasi. Kerjasama dan 

partisipasi berbagai pihak secara terkoordinatif dalam pencapaian tujuan kemah ilmiah dan 

pengabdian masyarakat mahasiswa baru dalam kehidupan kampus ini sangat menentukan 

keberhasilannya. Akhir kata kami mengucapkan terima kasih.  

 

 

 

 

 

 

Denpasar, 15 September 2017 

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis 

       Universitas Udayana 

 

 

Dr. I Nyoman Mahaendra Yasa, SE., M.Si 

NIP. 19610620 198603 1001 

 

 

 

 



3 
 

DAFTAR ISI 

 

Cover ………………………………………………………………………………………. 1 

Kata Pengantar .....................................................................................................................  2 

Daftar Isi ...............................................................................................................................  3 

I. Proposal Kegiatan KBBM XXIX …………………………………………………....  4 

II. Panduan Teknis Kegiatan KBBM XXIX ………………………………………….. 16 

III. Penugasan KBBM XXIX 

   Penugasan dan Perlengkapan Peleton  …………………………………………………… 29 

   Pengumuman Atribut Pengumpulan  …………………………………………………….. 35 

   Pengumuman Atribut Hari-H ….......................................................................................... 36 

Lampiran-lampiran  

   Pedoman Penulisan PKM ……………………………………………………………….. 41 

   Penugasan Atraksi TON ………………………………………………………………… 42 

   Lagu dan Theme Song KBBM XXIX ………………………………………................ 43 

   Peraturan dan Larangan KBBM XXIX ……………………………………………….. 44 

   Daftar Barang-barang terlarang ………………………………………………………… 45 

 

 

 

 

 

 



4 
 

 

 

 

 

 

 

PROPOSAL KEGIATAN 

KBBM XXIX 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



5 
 

 

PROPOSAL KEGIATAN 

KEMAH BINA BAKTI MAHASISWA XXIX 

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS UDAYANA 

 

I. Nama Kegiatan 

Kemah Bina Bakti Mahasiswa XXIX Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas 

Udayana 

 

II. Tema Kegiatan 

Optimalisasi kader bangsa yang PEKA ( Peduli, Kritis, dan Aktif ) dalam 

menyikapi keadaan di lingkungan sosial. 

 

III. Latar Belakang 

Tri Dharma Perguruan Tinggi merupakan salah satu dasar bagi mahasiswa dalam 

menjalankan kegiatan di perguruan tinggi yang terdiri dari tiga pilar dasar yang menjadi 

kewajiban bagi mahasiswa. Adapun tiga pilar dalam Tri Dharma Perguruan Tinggi adalah 

pendidikan, penelitian dan pengembangan, beserta pengabdian masyarakat. Mahasiswa 

sebagai anggota civitas akademika diharapkan memiliki kesadaran dalam melakukan  

kegiatan pengabdian masyarakat dan mampu memberikan kontribusi nyata dalam 

perwujudan pilar tersebut. 

Ketiga pilar Tri Dharma Perguruan Tinggi memiliki hubungan yang erat, karena  

penelitian harus menjunjung tinggi kedua dharma yang lain. Penelitian diperlukan untuk 

mengembangkan ilmu pengetahuan dan penerapan teknologi. Untuk dapat melakukan 

penelitian diperlukan adanya tenaga-tenaga ahli yang dihasilkan melalui proses 

pendidikan. Ilmu pengetahuan yang dikembangkan sebagai hasil pendidikan dan 

penelitian itu hendaknya diterapkan melalui Pengabdian pada masyarakat, sehingga 

masyarakat dapat memanfaatkan dan menikmati kemajuan-kemajuan ilmu pengetahuan 

dan teknologi tersebut. 

Melihat esensi ini Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana 

melaksanakan kegiatan yang menjadi salah satu wujud kontribusi nyata keluarga besar 

FEB Unud khususnya angkatan termuda dalam Kemah Bina Bakti Mahasiswa (KBBM) 

XXIX. Kontribusi nyata dari mahasiswa dalam pelaksanaan pilar pendidikan, penelitian 

dan pengembangan adalah pembuatan PKM yang mengangkat topik potensi dari desa 

tempat diadakannya kemah, serta pengetahuan tentang kewirausahaan maupun 

kelembagaan ekonomi desa. Untuk pelaksanaan pilar pengabdian masyarakat, mahasiswa 

berkontribusi melalui kegiatan pemberian sumbangan kepada masyarakat di desa berupa 

alat - alat penunjang pendidikan, sembako dan lain sebagainya. Selain aspek sosial, 
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kegiatan ini juga memberikan kontribusi positif kepada lingkungan yaitu dengan 

pelaksanaan kegiatan penghijauan dan pembersihan lokasi desa setempat. Melihat dari 

beberapa manfaat tersebut maka perlu kiranya pelaksanaan Kegiatan Kemah Bina Bakti 

Mahasiswa ke-XXIX dilanjutkan yang saat ini sudah menginjak pada pelaksanaan ke-29 

(dua puluh sembilan) kalinya, dimana kegiatan sebelumnya sudah berlangsung dengan 

baik. 

 

IV. Dasar Penyelenggara 

1. Tri Dharma Perguruan Tinggi 

2. Program Kerja Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas 

Udayana 

 

V. Tujuan Pelaksanaan Kegiatan 

Adapun tujuan pelaksanaan Kemah Bina Bakti Mahasiswa XXIX adalah : 

 Sebagai wadah untuk mengamalkan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang 

dilaksanakan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana. 

 Menanamkan dan menumbuhkan jiwa sosial dikalangan mahasiswa Fakultas 

Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana, utamanya untuk mahasiswa baru, terkait 

dengan pelaksanaan kegiatan yang akan dilaksanakan di lokasi kegiatan. 

 Kegiatan Kemah Bina Bakti Mahasiswa ini diharapkan dapat memberikan manfaat 

langsung dan nyata untuk masyarakat di lokasi kegiatan. 

 Untuk meningkatkan loyalitas dan memupuk rasa kebersamaan antar mahasiswa 

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana, dan diharapkan juga pembinaan 

mental dan kedisiplinan serta etika yang mendasari kehidupan kemahasiswaan 

tersebut. 

 

VI. Deskripsi Kegiatan 

Kemah Bina Bakti Mahasiswa ini diikuti oleh seluruh mahasiswa yang sudah 

mengikuti satu semester perkuliahan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas 

Udayana. Kegiatan ini dilaksanakan selama dua hari satu malam dimana persiapan panitia 

dilaksanakan selama kurang lebih 7 (tujuh) bulan yaitu dari bulan Juni 2017 sampai 

Januari 2018. Adapun rangkaian acara sehubungan dengan pelaksanaan KBBM XXIX 

kali ini adalah sebagai berikut : 

 

1. Pengumpulan KBBM XXIX 

Pengumpulan KBBM XXIX dilaksanakan pada waktu yang akan disesuaikan 

lebih lanjut bertempat di Kampus Sudirman, Denpasar. Kegiatan ini meliputi 

kegiatan persembahyangan bertujuan untuk memohon keselamatan dan 
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kelancaran jalannya acara dan dapat memberikan manfaat bagi semua pihak 

yang terlibat. Selain itu, dilaksanakan pula pengumpulan mahasiswa baru untuk 

diberikan pengarahan dan pengumpulan barang-barang yang telah ditentukan. 

2. Persiapan Panitia 

Persiapan panitia dilaksanakan dari tanggal 12-17 Januari 2018 . Dalam 

persiapan ini panitia KBBM akan melaksanakan persiapan selama 6 hari dan 

beberapa panitia akan menginap di lokasi KBBM untuk mengerjakan segala 

persiapan terkait kegiatan KBBM ke XXIX ini. 

3. Kegiatan di hari-H 

a. Hari pertama (18 Januari 2018) akan dilaksanakan persembahyangan 

sebelum pemberangkatan peserta KBBM di Kampus FEB Sudirman. 

Setelah persembahyangan dan pengecekan kelengkapan barang bawaan, 

peserta akan diberangkatkan menuju desa tujuan yaitu Desa Pikat, 

Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung. Setelah sampai, selanjutnya 

setiap ton akan dibagi menjadi 3 kelompok. Yang pertama adalah 

equilibrium entrepreneurship challenge dengan melaksanakan presentasi 

Program Kreativitas Mahasiswa (PKM) yang mengangkat topik mengenai 

potensi desa tempat tujuan KBBM yang diharapkan dapat menjadi acuan 

untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Kedua equilibrium explore 

challenge yang bertujuan mengenalkan desa tempat tujuan KBBM. Ketiga 

equilibrium teamwork challenge yang bertujuan untuk memupuk 

kekompakan dan menilai kecekatan mahasiswa. Pada sore harinya akan 

dilaksanakan sosialisasi dari Badan Semi Otonom (BSO) yang ada di 

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana. Pada malam harinya, 

sebagai acara puncak akan dilaksanakan malam api unggun dan inagurasi 

yang berupa pementasan dari masing-masing TON dan sekaligus menjadi 

malam keakraban bagi mahasiswa. 

b. Hari kedua (19 Januari 2018) akan dilaksanakan kegiatan kerja sosial dan 

bakti sosial di sekitar lokasi kemah sekaligus general cleaning. Kegiatan ini 

berupa pemberian bantuan kepada pihak desa, warga kurang mampu dan 

juga bantuan ke sekolah yang terdapat di lingkungan desa untuk menunjang 

kegiatan pembelajaran beserta pembagian sumbangan pendidikan kepada 

siswa-siswi sekolah dasar yang terdapat di desa tersebut. Acara diakhiri 

dengan penutupan kegiatan dan peserta diberangkatkan kembali ke Fakultas 

Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana. 
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VII. Pelaksanaan Kegiatan 

 Kegiatan ini dilaksanakan oleh Panitia Kemah Bina Bakti Mahasiswa XXIX dan 

dikoordinasikan oleh Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis 

Universitas Udayana. 

 

VIII. Tempat dan Waktu Pelaksanaan 

  Kegiatan Kemah Bina Bakti Mahasiswa XXIX ini dilaksanakan pada : 

Hari, Tanggal : Kamis, 18 Januari 2018 dan  Jumat, 19 Januari 2018 

Waktu  : 07.00 WITA - Selesai 

Tempat : Desa Pikat, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung 

 

 

IX. Peserta Kegiatan 

  Peserta kegiatan Kemah Bina Bakti Mahasiswa XXIX adalah mahasiswa baru 

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana. 

 

X. Sumber Dana 

Sumber dana berasal dari Dana Kegiatan Kemahasiswaan (SPP/DPP) 

XI. Anggaran Biaya 

(terlampir) 

 

XII. Kepanitiaan 

(terlampir) 

 

XIII. Penutup 

Hal-hal yang belum tercantum akan diatur dan ditentukan kemudian. 
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Denpasar, 5 Juni 2017 

Panitia Pelaksana KBBMM XXIX 

Fakultas Ekonomi dan Bisnis  

Universitas Udayana 

 

Sekretaris 

 

 

Sang Ayu Diah Febriani 

NIM. 1506305006 

 

 

 

 

 

 

 

Ketua Panitia 

 

 

 

I Gede Andika Satria Wibawa 

NIM. 1506205021 

 

a.n. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis 

Universitas Udayana 

Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Informasi 

 

 

 

Dr. Drs. I Dewa Gede Dharma Suputra, M.Si., Ak. 

NIP. 19570110 198601 1 001 

Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa 

Fakultas Ekonomi dan Bisnis 

Universitas Udayana 

 

 

 

I Gede Hadika Kresna Wirawan 

NIM. 1406305074 
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SUSUNAN PANITIA PELAKSANA 

KEMAH BINA BAKTI MAHASISWA (KBBM) XXIX 

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS UDAYANA 

 

Pelindung : Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana 

  (Dr. I Nyoman Mahaendra Yasa, S.E., M.Si.) 

Penasehat : Wakil Dekan Bidang Akademik dan Perencanaan  

  (Prof. Dr. Ni Nyoman Kerti Yasa, S.E., M.S.) 

  Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan  

  (Prof. Dr. Ni Luh Putu Wiagustini, S.E., M.Si.) 

  Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Informasi   

  (Dr. Drs. I Dewa Gede Dharma Suputra, M.Si., Ak.) 

  Ketua Program Studi Ekonomi Pembangunan 

  (Dr. Ida Ayu Nyoman Saskara, S.E., M.Si.) 

  Sekretaris Program Studi Ekonomi Pembangunan 

  (Dr. Made Heny Urmila Dewi, S.E., M.Si.) 

  Ketua Program Studi Manajemen 

  (Dr. I Gusti Ayu Ketut Giantari, S.E.,  M.Si.) 

  Sekretaris Program Studi Manajemen 

  (Agoes Ganesha Rahyuda, S.E., M.T., Ph.D.) 

  Ketua Program Studi Akuntansi 

  (Dr. I Dewa Nyoman Badera, S.E., M.Si., Ak.) 

  Sekretaris Program Studi Akuntansi 

  (I Gusti Ngurah Agung Suaryana, S.E., M.Si., Ak.) 

  Sekretaris Program Ekonomi Pembangunan Non Reguler 

  (Dr. Ni Putu Wiwin Setyari, S.E., M.Si.) 

  Sekretaris Program Manajemen Non Reguler 

  (Dr. Ni Wayan Ekawati, S.E., M.Si.) 

  Sekretaris Program Akuntansi Non Reguler 

  (Dr. Ida Bagus Putra Astika, S.E., M.Si., Ak.) 

  Ketua Program Studi D III Perpajakan 

  (Dr. I Ketut Sujana, S.E., M.Si., Ak.) 

  Ketua Program Studi D III Akuntansi 

  (Ni Luh Sari Widhiyani, S.E., M.Si.) 

 

Pendamping Kegiatan :   Agus Satria Pramudana, ST, M.Com 

  Dr. I Made Artha Wibawa, S.E., M.M. 
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  A.A Bagus Putu Widanta, S.E., M.Si 

  Ayu Desi Indrawati, S.E., M.M. 

  Ayu Aryista Dewi, S.E.,  M.Acc. 

  Dr. I Gde Ary Wirajaya, S.E., M.Si., Ak. 

  I Wayan Pradnyantha Wirasedana 

  Ni Gusti Putu Wirawati, S.E., M.Si 

  Dr. I Gusti Ayu Nyoman Budiasih, S.E., M.Si 

   

Penanggung Jawab  : Ketua BEM FEB Unud 

Pelaksana    I Gede Hadika Kresna Wirawan 

 

Koordinator Lapangan BPM : Putu Wahyu Yana Prasetya  (1515251062) 

Koordinator Lapangan BEM : I Putu Surya Bagiada  (1506205045) 

 

Panitia Pengarah  : I Gusti Agung Sri Mustika   (1406305084) 

Luh NopiaYudiastuti    (1406305029) 

Ainun Roviko    (1415351130) 

I Putu Oka Widhiantara   (1406205153) 

Putu Wawan Saputra    (1406305030) 

 

 

PANITIA PELAKSANA 

Ketua    :I Gede Andika Satria Wibawa  (1506205021) 

Wakil Ketua I  :I Wayan Angga Wiradarma   (1506205013) 

Wakil Ketua II  :I Putu Arie Argantara   (1607521072) 

Sekretaris   :Sang Ayu Diah Febriani   (1506305006) 

Bendahara I   :Anak Agung Istri Dwi Saraswati  (1506105050) 

Bendahara II   :Ni Ketut Widya Purnama Sari  (1607511117) 

SIE KESEKRETARIATAN 

Koordinator   : Ni Kadek Ema Yunita   (1506205008) 

Anggota   : Putu Taranitha Putri Wilanda  (1506105108) 

      Gek Ayu Nina    (1506105106) 

      Ida Ayu Gede Mas Patni Astuti  (1506105135) 

      Dewa Ayu Diah Kumala Dewi  (1506205107) 

      Ni Putu Krismayanti    (1506305005) 

      Ni Putu Nugraheni    (1506305035) 

      Luh Ayu Marsita Dewi   (1506305054) 

      Ida Ayu Arisma Prabadewi   (1515151118) 

      Luh Putu Radhakrishnan Dewi  (1515351066) 

      Kadek Dina Sabina Rini   (1515351090) 

      Chandrika Hutami Prariadena  (1515351103) 

      I Gusti Agung Trisna Dewi   (1515351130) 

      Ni Putu Shinta Oktaviani   (1515351131) 

      Esta Lenny Marpaung   (1506043026) 

      Nyoman Ayu Putri Suastini   (1607511048) 

      Ni Putu Ayu Gita Purwiti Dewi  (1607532109) 
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SIE ACARA 

Koordinator   : Tri Satya Pradnyandari   (1506205068) 

Anggota   : Melinda     (1506105035) 

  Kadek Dika Arya Putra   (1506205037) 

I Ketut Suri Yoga Raharja   (1515151070) 

Safitri Linni Lailina Ulfa   (1515151113) 

Ida Ayu Adi Cintya Dewi K.   (1515151128) 

Anak Agung Angga Darma   (1515151134) 

Dessy Valensia H.    (1515251122) 

Made Arynna Dwi Prabayanthi  (1607511090) 

Anak Agung Gede Yudha Wisantika Dalem (1607512046) 

Ni Putu Linsia Dewi    (1607521057) 

Natasha Puspa Andania   (1607521109) 

 

SIE KONSUMSI 

Koordinator   : Ni Wayan Meriandayani   (1506205042) 

Anggota   : Ni Ketut Ping Purnama Sari   (1506205027) 

      Ni Putu Pari Wikantari   (1506205119) 

  Ni Wayan Wahyu Kusumaningsih  (1506305042) 

  Anak Agung Istri Dinda Sekar Langit (1515151125) 

      Made Gempita Asri Pratiwi   (1515151129) 

  A.A Ari Satrya Devi    (1515151131) 

  I Gede Bagus Dwijaya Dharmanatha (1515251097) 

      Ni Made Okta Piani    (1607512042) 

  Anak Agung Sagung Intan Permatasari (1607522145) 

 

SIE ROHANI 

Koordinator   : I Kadek Andika Budi Utama  (1515251110) 

Anggota   : Ni Komang Sri Widari   (1506105021) 

  Chrisna Oktaviana Clara   (1506105056) 

      Deby Carolina    (1506205020) 

      Kadek Rissa Karisna Pramita  (1515151040) 

      I Komang Kumara W.   (1607531005) 

      Eko Putra Rianto    (1607532123) 

     

 

 

SIE PUBDOK 

Koordinator   : P. Sigit Wahyudhi    (1506305151) 

Anggota   : I Gede Bayu Mertha Segara   (1506205041) 

      Mandala Githa Perwira   (1506305146) 

        I Putu Kurnia Adhi Parwa   (1506305164) 

      Kadek Dwina Mega Laraswati  (1515151100) 

      Ida Ayu Pradnyandhari Dewi  (1515351080) 

  Ni Putu Winda Apriyani   (1607512013) 

 

SIE TRANSPORTASI 

Koordinator   : I Made Adnyana Putra   (1515251131) 

Anggota   :  I Putu Agus Eka Putra Astika  (1506305134) 

      Putu Gilang Bayu Sadra Putra  (1506305153) 

  Putu Angga Armawan   (1515251054) 

  Ida Bagus Gede Bayu Kresnadana  (1515251074) 

      Putu Enda Wira Saputra   (1515251162) 

  Dede Edwin Megantara   (1607512007) 

      Komang Jodi Artha Darmayana  (1607512034) 
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SIE PERLENGKAPAN 

Koordinator   : I Komang Juniarta    (1506105138) 

Anggota   : Putu Bayu Anjasmara   (1506105015) 

I Gede Nova Satria Jaya   (1506105020) 

  Widi Srinarayana    (1506105052) 

Doni Azari     (1506105054) 

I Putu Govinda Madita Putra   (1506105060) 

  I Nyoman Astrayasa Putra   (1506105064) 

Stefen Yustinus Aneldus   (1506105091) 

Julius Natanael Mboy   (1506105124) 

  Nugie Lazuardi Kusuma   (1506105127) 

I Wayan Artha Adi Guna   (1506105111) 

I Made Deva Paramarta   (1506105139) 

I Made Suhartana Putra   (1506205003) 

I Komang Juliantara    (1506205102) 

Edyson Angelico Dias Marques  (1506205158) 

Putu Aldhi Surata    (1515351107) 

Anak Agung Gede Ari Sudewa  (1607522078) 

I Gusti Agung Brawijaya   (1607531079) 

Ida Bagus Gede Wiswantara   (1607531084) 

 

 

SIE KEAMANAN 

Koordinator   : A.A. Gde Agung Nanda Perwira  (1415251065) 

Anggota   : I Made Arya Partayadnya   (1406305017)  

  Ngurah Putu Surya Pranajaya Utama (1406305020) 

  I Wayan Diva Pradita Kamajaya  (1406305036) 

      I Gede Made Aditya Pradnyana  (1406305101) 

  Made Andiva Mahendra   (1406305138) 

      I Gede Adhi Adnyana   (1406305157) 

      I Dewa Gede Ngurah Raditya  (1406305159) 

  I Kadek Adi Jaya Kusuma   (1415251044) 

  Cokorda Gde Wahirayasa   (1415251051) 

      Gusti Ngurah Gunawan   (1415251052) 

  Ade Agus Diama Purwa Diputra  (1415251053) 

  I Gusti Lanang Dalem Eka Buana  (1415251058) 

  I Gede Redita Yasa    (1415251056) 

  I Made Wisma Wira Parta   (1415251062) 

I Gusti Made Indra Bhaskara  (1415251066) 

  Pt. Gde Krisnandadifa Dharma P.  (1415251093) 

  I Gede Aldi Krisna    (1415251094) 

  Ida Bagus Oka Keswara Putra  (1415251096) 

  I Made Deddy Saputra   (1415251111)     

   Gede Leo Satria Wijaya   (1415251121)   

  Dewa Agung Parama A.P.   (1415251142) 

      I Made Prasetya Saputra   (1415251190) 

  Putu Ryan Hendrawan   (1415351025) 

      I Wayan Rady Darmastika   (1415351089) 

      I Komang Egar Prawira   (1415351091) 

      Pt. Dendy Pratama Yoga   (1415351097) 

  I Made Indrayana Putra   (1506105088) 

  I Made Bayu Permana   (1506205132) 

      Nyoman Harry Yudistira   (1515151106) 

  Tjokorda Gde Nanda Pradana  (1515151114) 

      A.A. Ngr. Alit Pujasatriawan  (1515151115) 

      Komang Dias Fitra Prasetya   (1515151122) 

      I Gede Aditya Baskara   (1515351020) 
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SIE KOMUNIKASI 

Koordinator   : I Kadek Arista Dwi Pratama   (1607531054)  

Anggota   : I Putu Putra Wasista    (1515351136) 

  I Wayan Angga Purna Rasa   (1607511113) 

  Andardo Erde Pradana Putera  (1607522030) 

      I Komang Setiawan    (1607521096) 

      I Komang Dedi Sanjaya   (1607522097) 

 

 

 

SIE BURSA 

Koordinator   : Ni Putu Eka Cahya Setyawati  (1506205015) 

Anggota   : Putu Yuke Prabandari Erawan  (1506205156) 

        Alldy Jaya Nugraha Sebo   (1515151051) 

  Ni Wayan Ary Suandari   (1515151135) 

      Gede Bagus Januar Mahadiputra  (1515251112) 

  Ni Putu Ema Leonita Andini  (1607531088) 

      Ni Komang Karmila Dewi   (1607532104) 

       

 

SIE KESEHATAN 

Koordinator   : I Gusti Ngurah Agung Putra Agniveda (1515351010) 

Anggota   : Made Ade Dwi Ariwuni   (1515151130) 

      Putu Arisna Dewi    (1515351011) 

Ni Kadek Yuta Paramitha   (1515351026) 

Ni Made Prema Laksmi Wijaksana  (1515351030) 

Made Sukma Mutiara Pramitasari  (1515351037) 

Ni Putu Chintya Karunia Dewi  (1515251083) 

      I Gusti Ayu Gita Saraswati   (1515351129) 

Kadek Rika Dewi Susanti   (1607512058) 

Ni Komang Wiwiek Widyastiti  (1607512077) 

  

     

 

SIE PINGTON 

Koordinator   : Made Kusuma Rahardi Putra  (1515351108) 

Wakil koo.   : Ni Wayan Krisnawati   (1515251136) 

Anggota Putra   : Dewa Putu Dharmayusa   (1506305109) 

  I Gede Prawira Bujangga Waisnawa (1515251094) 

I Gede Wisnuntara    (1515251147) 

  Made Gede Arya Maha Suyasa  (1515351102) 

I Gede Hendra Dharma Wicaksana  (1515351106) 

Anak Agung Oka Dhananjaya  (1607311053) 

I Wayan Danu Arta    (1607311065) 

Cokorda Gede Budha Hary Baskara  (1607341043) 

I Kadek Widiantara    (1607341068) 

I Komang Edo Indra Yoga   (1607341075) 

I Putu Krisna Jaya Putra   (1607512073) 

Putu Agus Yudiawan    (1607522029) 

I Gede Darma Sarjana   (1607521040) 

I Putu Dharma Sadhana   (1607522095) 

I Gede Adhi Brahmanda   (1607532061) 

I Putu Ardhian Janu Mahendra  (1607532069) 
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Anggota Putri :Nyoman Candra Tri Wahyuni  (1506205090) 

   Tri Andriyani     (1506305101) 

   Ni Made Fikiyaya Anjani Dewantari  (1506305137) 

   Ni Nengah Meri Rikayanti   (1515151112) 

    Gusti Ayu Dwiti Aryani   (1515151132) 

Sagung Ayu Indira Chandra Kirana  (1515151124) 

Ni Luh Ayu Megawati   (1515251134) 

    Ni Putu Evi Agustini    (1515251137) 

Andi Dewi Permatasari   (1607341024) 

    Nabilla      (1607341032) 

    N.L.P. Carllan Elgiana Putri   (1607511070) 

      Ni Putu Nanda Pradnya Putri   (1607521011) 

    Komang Ririn Sindia Pratiwi   (1607522016)  

Putu Cindy Arintya Ardana   (1607531029) 

Ni Kadek Nadia Putri Padmayuni  (1607532082) 

      Ni Kadek Ari Kusna Yanthi   (1607532107) 
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PANDUAN KEGIATAN KEMAH BINA BAKTI MAHASISWA XXIX 

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS UDAYANA 

 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.   Dasar Pemikiran 

 

Kemah Bina Bakti Mahasiswa XXIX (KBBM) merupakan kegiatan yang 

dilaksanakan oleh Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana dalam rangka 

mewujudkan Tri Dharma Perguruan Tinggi khususnya di bidang pengabdian masyarakat. 

Adapun kegiatan ini memiliki peranan yang sangat penting dan strategis untuk 

memberikan kontribusi secara nyata kepada masyarakat di desa tempat kegiatan 

dilaksanakan. Hal tersebut diwujudkan melalui beberapa aspek yaitu aspek ekonomi, aspek 

sosial dan aspek lingkungan. Dalam aspek ekonomi, mahasiswa baru dapat memberikan 

kontribusi berupa ide bisnis mengenai potensi-potensi ekonomi yang terdapat di desa dan 

juga pengetahuan mengenai dunia usaha. Dalam aspek sosial, mahasiswa baru dilibatkan 

secara langsung dalam pemberian sumbangan kepada masyarakat di desa. Serta pada aspek 

lingkungan, mahasiswa baru melakukan kegiatan penghijauan dan pembersihan lokasi desa 

setempat. Sehingga dengan dilaksanakannya kegiatan KBBM ini diharapkan dapat 

mewujudkan Tri Dharma Perguruan Tinggi. 

Pelaksanaan kegiatan KBBM ini diharapkan mampu menciptakan insan-insan 

mahasiswa yang memiliki kemampuan yang dapat diandalkan dalam menghadapi segala 

permasalahan yang akan timbul dalam mengikuti kegiatan akademis, kemahasiswaan serta 

permasalahan sosial yang berkembang di sekitar lingkungan mereka. Kegiatan KBBM juga 

diharapkan menjadi wahana untuk pengasahan daya berpikir kritis dan daya tanggap cepat 

mahasiswa baru. Kegiatan KBBM ini dapat menjadi stimulan yang mampu membangkitkan 

rasa kebersamaan di kalangan mahasiswa baru, sehingga akan menimbulkan kesadaran 

bahwa mereka merupakan bagian dari keluarga besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis 

Universitas Udayana. 

Dari pemaparan di atas tentunya kegiatan KBBM ini memerlukan suatu pemikiran 

jernih dalam menciptakan format kegiatan agar tujuan yang diharapkan dapat tercapai. 

Mengingat jumlah peserta dan panitia yang terlibat dalam kegiatan tersebut sangat banyak, 

maka dipandang perlu untuk mendapatkan suatu petunjuk teknis yang memuat gambaran 

umum tentang semua hal yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan secara petunjuk 

teknis ini diharapkan mampu menunjang usaha-usaha dalam pencapaian tujuan seperti 

yang diharapkan. 
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2.   Tujuan 

Adapun tujuan dari Petunjuk Teknis Pelaksanaan ini adalah: 

a. Terciptanya pembagian wewenang, hak, dan kewajiban yang jelas dari masing- 

masing piranti pelaksana kegiatan. 

b. Menghindarkan terjadinya tumpang tindih dan over lapping menyangkut 

wewenang, hak, dan kewajiban masing-masing piranti pelaksana kegiatan. 

c. Adanya kejelasan tentang tata hubungan antar piranti pelaksana kegiatan dan juga 

antara piranti pelaksana kegiatan dengan para peserta kegiatan. 

d. Adanya aturan yang jelas tentang jenis dan teknis pemberian sanksi bagi para 

pelanggar ketentuan-ketentuan yang ada dalam Petunjuk Teknis ini. 

 

3.   Ruang Lingkup 

Dalam Petunjuk Teknis Pelaksanaan ini akan diatur hal-hal yang berkaitan dengan: 

a. Pembagian wewenang, hak, dan kewajiban dari seluruh piranti pelaksana kegiatan. 

b. Hubungan yang menyangkut tentang koordinasi antar piranti pelaksana kegiatan. 

c. Hubungan masing-masing piranti pelaksana kegiatan dengan para peserta kegiatan. 

d. Ketentuan umum tentang jenis dan teknis pemberian sanksi terhadap pihak-

pihak yang melanggar ketentuan-ketentuan dalam Petunjuk Teknis Pelaksanaan ini. 

e. Ketentuan tentang piranti pelaksana kegiatan yang berhak memberikan sanksi 

kepada para peserta yang melanggar. 

f. Ketentuan mengenai atribut dan larangan tentang perploncoan. 

 

4.   Struktur dan Piranti Kegiatan   

a. Struktur Piranti Kegiatan: 

 
 

 

Keterangan: 

                        (Garis Komando) 

----------------- (Garis Koordinasi) 

 

 

SC OC INTI 

OC NON INTI 

BPM FEB 

BEM FEB 

KORLAP 

HM / HMP FEB 
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b.  Piranti Kegiatan 

Piranti kegiatan terdiri atas: 

1. Badan Perwakilan Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas 

Udayana 

2. Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana 

3. Koordinator Lapangan  

4. HM/ HMP FEB 

5. Panitia Pengarah (Steering Comittee) 

6. Panitia Pelaksana (Operating Comittee) 

 Panitia Inti 

 Panitia Bukan Inti 

 

5.   Pengertian 

Dalam Petunjuk Teknis ini yang dimaksud dengan: 

1. Badan Perwakilan Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana 

yang selanjutnya disebut BPM FEB Unud adalah lembaga legislatif mahasiswa di 

tingkat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana. 

2. Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana 

yang selanjutnya disebut BEM FEB Unud adalah lembaga eksekutif mahasiswa di 

tingkat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana. 

3. Himpunan Mahasiswa / Himpunan Mahasiswa Program Fakultas Ekonomi dan 

Bisnis Universitas Udayana yang selanjutnya disebut HM / HMP FEB Unud adalah 

lembaga – lembaga Eksekutif mahasiswa di tingkat program studi yang ada di 

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana.  

4. Koordinator Lapangan yang selanjutnya disebut Korlap adalah penghubung antara 

lembaga BPM, BEM, HM-HMP dengan panitia pelaksana serta membantu 

monitoring pelaksanaan kegiatan sosialisasi almamater sesuai arahan lembaga. 

5. Panitia Pengarah yang selanjutnya disebut Steering Committee (SC) adalah piranti 

kegiatan KBBM Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana yang ditunjuk 

oleh BEM dengan berdasarkan pertimbangan dari BPM Unud yang bertugas untuk 

memberikan usul dan saran tentang konsep kegiatan dan ikut mengawasi 

pelaksanaan kegiatan. 

6. Panitia Pelaksana yang selanjutnya disebut Operating Committee (OC) terdiri 

atas: 

a. Panitia Pelaksana Inti yang selanjutnya disebut OC inti adalah piranti 

pelaksana kegiatan KBBM Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas 

Udayana yang ditunjuk oleh SC dan BEM Unud atas pertimbangan BPM 
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Unud yang bertugas melaksanakan kegiatan sesuai konsep yang telah 

ditetapkan. 

b. Panitia Pelaksana Bukan Inti yang selanjutnya disebut OC non inti 

merupakan piranti pelaksana kegiatan KBBM Fakultas Ekonomi Universitas 

Udayana yang ditunjuk oleh OC inti dengan pertimbangan BPM Unud, BEM 

Unud dan SC yang bertugas melaksanakan kegiatan sesuai konsep yang telah 

ditetapkan. 

 

BAB II 

WEWENANG, KEWAJIBAN, DAN HAK 

 

1. Badan Perwakilan Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana 

a. BPM FEB Unud berwenang mengawasi pelaksanaan kegiatan agar sesuai dengan 

tujuan yang telah ditentukan.  

b. BPM FEB Unud berkewajiban: 

 Memberikan pertimbangan kepada BEM FEB Unud tentang pembentukan SC 

dan OC Inti. 

 Memberikan pertimbangan kepada OC Inti tentang pembentukan OC Bukan Inti. 

 Menengahi apabila terjadi perselisihan antara panitia dengan peserta di dalam 

lingkup kegiatan. 

 Memberikan pertimbangan dan saran kepada BEM FEB Unud, Korlap, SC dan 

OC tentang pelaksanaan kegiatan agar sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.  

 Memberikan saran kepada BEM FEB Unud dalam penyusunan petunjuk teknis 

kegiatan. 

 

c.   BPM FEB Unud berhak:  

 Meminta keterangan dari Ketua BEM FEB Unud apabila pelaksanaan kegiatan 

menyimpang dari apa yang telah ditetapkan. 

 Bersama BEM FEB UNUD mengambil keputusan apabila terjadi perselisihan 

antar panitia dan antara panitia dengan peserta di dalam lingkup kegiatan. 

 Bersama dengan BEM FEB Unud, Korlap dan SC memberikan teguran, 

peringatan, dan arahan secara langsung dengan tetap memperhatikan norma dan 

etika kepanitiaan kepada OC apabila dalam pelaksanaan kegiatan tindakannya 

dinilai kurang sesuai dan menyimpang. 

 Melakukan evaluasi terhadap pelanggaran–pelanggaran yang dilakukan oleh 

peserta kegiatan dengan tetap memperhatikan aturan- aturan yang mengatur 

tentang hal itu. 
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2. Badan Eksekutif Mahasaiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana 

a. BEM FEB Unud berwenang untuk mengawasi pelaksanaan kegiatan yang dilakukan 

oleh panitia. 

b. BEM FEB Unud berkewajiban untuk: 

 Membentuk kepanitiaan KBBM minimal 4 bulan sebelum hari H KBBM 

 Menyelenggarakan kegiatan berdasarkan program kerja yang telah ditetapkan 

dengan menunjuk Korlap, SC, dan panitia pelaksana inti (OC Inti) berdasarkan 

pertimbangan dengan BPM FEB Unud. 

 Bertanggung jawab terhadap hasil pelaksanaan kegiatan kepada BPM FEB Unud 

secara lisan maupun tertulis. 

 Memberikan pertimbangan dan saran kepada SC dan OC tentang pelaksanaan 

kegiatan agar sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan melalui koordinator 

lapangan. 

 Menyusun petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan. 

c. BEM FEB Unud berhak untuk: 

 Menentukan struktur kepanitiaan sesuai dengan yang dibutuhkan. 

 Meminta keterangan dan pertanggung jawaban ketua panitia pelaksana apabila 

pelaksanaannya menyimpang dari apa yang telah ditetapkan. 

 Bersama BPM FEB Unud mengambil keputusan apabila terjadi perselisihan antar 

panitia di dalam lingkup kegiatan. 

 Bersama dengan BPM FEB Unud, Korlap dan SC memberikan teguran, 

peringatan, dan arahan secara langsung dengan tetap memperhatikan norma 

dan etika kepanitiaan kepada OC apabila dalam pelaksanaan kegiatan 

tindakannya dinilai kurang sesuai dan menyimpang. 

 Melakukan evaluasi terhadap pelanggaran–pelanggaran yang dilakukan oleh 

peserta kegiatan dengan tetap memperhatikan aturan- aturan yang mengatur 

tentang hal itu. 

 

3. Himpunan Mahasiswa / Himpunan Mahasiswa Program Fakultas Ekonomi dan Bisnis  

a. HM / HMP berwenang untuk melakukan evaluasi terhadap pelanggaran – pelanggaran 

yang dilakukan oleh peserta atas arahan dari Korlap. 

b. HM / HMP FEB berkewajiban untuk :  

 Melaksanakan tugas dalam pelaksanaan kegiatan sesuai dengan arahan korlap. 

c. HM / HMP FEB berhak untuk :  

 Meminta penjelasan kepada Korlap mengenai teknis dari pendisiplinan peserta. 
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4. Koordinator Lapangan KBBM 

a. Korlap berwenang untuk mengawasi pelaksanaan kegiatan yang dilakukan 

oleh panitia dan mengarahkan lembaga pada saat pelaksanaan kegiatan 

b. Korlap KBBM berkewajiban untuk 

 Menyampaikan informasi dari lembaga terkait dengan kegiatan kepada kepada SC 

dan OC. 

 Bersama SC dan OC Inti menyusun konsep dan mengarahkan penyelenggaraan   

kegiatan agar sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan dengan 

memperhatikan masukan–masukan dan pertimbangan–pertimbangan. 

 Mengawasi pelaksanaan kegiatan agar sesuai dengan tujuan yang telah 

ditetapkan. 

 Mengawasi pelaksanaan kegiatan agar sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan 

 Memberikan arahan kepada seluruh LMFEB Unud terkait tugas dan peraturan 

yang harus dijalankan. 

c. Korlap berhak untuk 

 Meminta informasi dari SC dan OC terkait dengan pelaksanaan kegiatan. 

 Memberi arahan kepada SC dan OC terkait persiapan dan pelaksanaan kegiatan. 

 Bersama-sama dengan SC, BEM FEB Unud, dan BPM FEB Unud 

memberikan teguran ataupun peringatan secara langsung dengan tetap 

memperhatikan norma dan etika kepanitiaan kepada OC apabila dalam 

pelaksanaan kegiatan tindakannya dinilai kurang sesuai dan menyimpang. 

 Melakukan   evaluasi   saat   pemeriksaan   penugasan   pada   saat   penertiban 

terhadap pelanggaran–pelanggaran yang dilakukan oleh peserta kegiatan dengan 

tetap memperhatikan aturan- aturan yang mengatur tentang hal itu apabila 

dipandang perlu 

 

5. Panitia Pengarah (Steering Committee/SC) 

a. Steering Committee berwenang untuk memberikan pertimbangan kepada OC Inti tentang 

hal-hal yang bersifat konseptual dan teknis. 

b. Steering Committee berkewajiban untuk: 

 Memberikan saran tentang konsep dan mengarahkan penyelenggaraan kegiatan 

agar sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan dengan memperhatikan 

masukan–masukan dan pertimbangan–pertimbangan yang diberikan oleh BPM 

FEB Unud dan BEM FEB Unud. 

 Mengawasi pelaksanaan kegiatan agar sesuai dengan tujuan yang telah 

ditetapkan. 
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c. Steering Committee berhak untuk: 

 Meminta penjelasan dari OC tentang hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan 

konsep kegiatan. 

 Bersama-sama dengan Korlap, BEM FEB Unud, dan BPM FEB Unud 

memberikan teguran ataupun peringatan secara langsung dengan tetap 

memperhatikan norma dan etika kepanitiaan kepada OC apabila dalam 

pelaksanaan kegiatan tindakannya dinilai kurang sesuai dan menyimpang. 

 

6. Panitia Pelaksana (Operating Committee Inti /OC Inti) 

OC inti berwenang untuk menterjemahkan konsep kegiatan yang telah ditetapkan 

dalam pelaksanaan. 

a. OC inti berkewajiban untuk: 

 Melaksanakan kegiatan sesuai dengan konsep yang telah ditetapkan. 

 Memberi penjelasan tentang hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan 

konsep kegiatan kepada SC, Korlap, BEM FEB Unud, dan BPM FEB 

Unud. 

 Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kegiatan kepada BEM FEB Unud 

baik secara lisan maupun tertulis melalui ketua OC. 

b. OC inti berhak untuk: 

Meminta penjelasan Korlap dan SC tentang hal-hal yang berkaitan dengan 

konsep kegiatan. 

 

7. Panitia Pelaksana Bukan Inti (Operating Committee non Inti/OC non Inti ) 

1. OC non inti berkewajiban untuk: 

 Melaksanakan tugas-tugas yang telah digariskan oleh OC inti. 

 Bertanggung jawab kepada OC inti sesuai dengan tugas-tugas yang telah 

digariskan. 

2. OC non inti berhak untuk: 

Meminta penjelasan kepada Korlap,  SC, dan OC inti tentang hal-hal berkaitan 

dengan pelaksanaan konsep kegiatan 

 

 

BAB III 

TATA TERTIB ANGGOTA PIRANTI PELAKSANA KEGIATAN 

 

Setiap anggota Piranti Kegiatan berkewajiban untuk: 

1. Menaati dan melaksanakan ketentuan-ketentuan yang telah ditentukan. 

2. Bertanggung jawab terhadap tugas-tugas yang menjadi wewenang dan kewajibannya. 
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3. Bersikap berdasarkan prinsip kedisiplinan, keteladanan, kemitraan dan keilmiahan 

sesuai dengan norma dan etika kepanitiaan. 

4. Berpenampilan rapi: 

a) Sopan dan memakai pakaian yang telah ditetapkan. 

b) Memakai tanda pengenal masing-masing piranti kegiatan. 

c) Tidak menggunakan aksesoris yang berlebihan 

5. Bertingkah laku dan berucap: 

a) Dilarang melanggar norma agama, kesusilaan, sopan santun dan hukum. 

b) Bertingkah baik sesama anggota piranti kegiatan. 

c) Menjaga persatuan dan kekompakan kerja diantara sesama anggota piranti 

kegiatan. 

d) Tidak merokok selama berinteraksi langsung dengan peserta. 

 

 

Bab IV 

Hak dan Kewajiban Peserta 

 

1. Peserta Kegiatan Wajib untuk:   

a) Menaati seluruh peraturan selama berlangsungnya kegiatan. 

b) Mengikuti seluruh rangkaian kegiatan dari awal hingga akhir. 

c) Membuat dan membawa seluruh penugasan yang telah ditentukan. 

d) Mempertanggung jawabkan segala perbuatan yang menyimpang dari ketentuan. 

2. Peserta Berhak untuk:  

a) Mendapatkan manfaat dan ilmu dari seluruh rangkaian kegiatan. 

b) Mendapatkan informasi, fasilitas, dan perlakuan yang sama selama kegiatan. 

c) Mendapatkan sertifikat setelah dinyatakan lulus. 

d) Mendapat dispensasi dari Ketua Panitia atas pertimbangan SC apabila memiliki 

hambatan kesehatan dengan melaporkan kepada panitia inti dan membawa surat 

keterangan dokter atau alasan lain yang dapat di pertanggungjawabkan. 

 

 

Bab V 

Tata Tertib Peserta Kegiatan 

 

1. Menaati dan melaksanakan  ketentuan-ketentuan yang telah ditentukan. 

2. Berpenampilan rapi : 

a) Sopan dan memakai pakaian yang telah ditetapkan. 

b) Memakai tanda pengenal peserta kegiatan. 
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3. Bertingkah laku dan  berucap : 

a)  Dilarang melanggar norma agama, kesusilaan, sopan santun dan hukum. 

b)  Dilarang bertingkah laku dan berucap hal yang menyinggung SARA. 

c)  Bersikap sopan dan saling menghormati sesama peserta dan piranti kegiatan. 

d)  Menjaga persatuan dan kekompakan kerja diantara sesama peserta kegiatan. 

e)  Tidak merokok selama mengikuti rangkaian kegiatan. 

4. Dilarang membawa barang-barang yang tidak ada hubungannya dengan kegiatan. 

5. Dilarang mengaktifkan alat komunikasi selama kegiatan berlangsung. 

6. Dilarang menggunakan make-up dan perhiasan selama kegiatan berlangsung.  

 

 

BAB VI 

PELANGGARAN DAN SANKSI PESERTA 

 

1. Pelanggaran yang dilakukan oleh peserta dapat dibedakan menjadi dua macam yaitu: 

a. Pelanggaran ringan termasuk di dalamnya: 

 Terlambat kurang dari 15 menit dengan alasan yang tidak dapat diterima. 

 Tidak mengumpulkan tugas maksimal 1 jenis penugasan. 

 Tidak melaksanakan instruksi dari piranti kegiatan. 

 Tidak mengenakan maksimal 1 jenis atribut dan pakaian sesuai dengan 

ketentuan 

 Membawa maksimal 1 jenis barang – barang yang tidak ada kaitannya 

dengan kegiatan 

 Terlambat bangun pagi saat pelaksaan kegiatan 

 Membuang sampah tidak pada tempatnya.  

 

b. Pelanggaran berat yaitu: 

 Terlambat lebih dari 15 menit dengan alasan apapun. 

 Tidak membawa atau melaksanakan penugasan lebih dari 3 jenis penugasan 

 Tidak mengenakan lebih dari 3 jenis atribut dan pakaian sesuai dengan 

ketentuan 

 Membawa lebih dari 3 jenis barang – barang yang tidak ada kaitannya 

dengan kegiatan. 

 Membawa dan atau menggunakan senjata tajam, obat-obatan terlarang, 

minuman keras serta benda-benda lain yang dapat membahayakan dan 

tidak ada relevansinya dengan kegiatan. 
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 Membawa barang-barang berharga dalam berbagai bentuk (kecuali barang-

barang berharga yang diperkenankan yaitu hanya alat komunikasi / 

handphone dan dompet) 

 Melakukan tindakan dan ucapan yang bersifat melecehkan piranti kegiatan. 

 Melakukan pelecehan seksual terhadap anggota piranti kegiatan maupun 

antar peserta kegiatan. 

 Bentrok fisik terhadap anggota piranti kegiatan maupun antar peserta 

kegiatan. 

 Tidak menghormati anggota piranti kegiatan. 

 Tidak mengikuti acara dengan sungguh- sungguh 

 Meninggalkan acara tanpa ijin. 

 Berkendara tidak tertib di jalan raya 

 Melecehkan nama simbol dan atribut Fakultas Ekonomi dan Bisnis 

Universitas Udayana. 

 Merusak fasilitas umum yang ada di desa tempat kegiatan dilaksanakan 

 Membuat keributan dan atau kerusuhan yang membuat warga sekitar 

menjadi terganggu pada saat kegiatan dilaksanakan 

 

2 .  Macam-macam sanksi yang diberikan: 

a )  Bentuk sanksi psikis yang diarahkan kepada upaya peningkatan intelektualitas 

dan kreativitas peserta dan diterapkan paling lama 10 menit serta tidak 

diperbolehkan menggunakan kata-kata berupa makian, hinaan, ataupun 

merendahkan martabat peserta 

b) Bentuk sanksi berupa pencabutan segala hak & kewajiban sebagai peserta 

didasarkan atas pertimbangan SC dan Korlap dengan persetujuan BEM FEB Unud 

dan BPM FEB Unud. 

 

3. Piranti Kegiatan dalam menggunakan haknya untuk memberikan sanksi kepada peserta 

harus memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut: 

a. Sanksi untuk pelanggaran ringan hanya boleh berupa sanksi psikis. 

Pemberian SP 1: dikenakan jika melakukan salah satu pelanggaran berat atau 

sudah melakukan 5 bentuk pelanggaran ringan. 

Pemberian SP 2: dikenakan jika melakukan 1 buah kesalahan berat dan 

sebelumnya sudah mendapatkan SP 1. 

Pemberian SP 3: dikenakan jika melakukan 1 buah kesalahan berat dan sebelum 

nya sudah mendapatkan SP 2 atas pertimbangan, BEM FEB Unud dan BPM 

FEB Unud. 
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b. Jika di hari berikutnya terjadi kesalahan yang sama maka SP akan 

menyesuaikan dengan hari sebelumnya. 

c. SP 2 dan SP 3 dapat langsung diberikan apabila terjadi kesalahan sangat berat 

atas pertimbangan BEM FEB Unud dan BPM FEB Unud. 

d. Jika SP 3 diberikan maka hak sebagai peserta kegiatan dicabut. 

4. Pemberian Sanksi hanya dapat dilakukan oleh BPM FEB Unud dan BEM FEB Unud. 

5. Terhadap pelanggaran-pelanggaran dan sanksi yang belum diatur dalam ketentuan ini 

akan diatur kemudian dengan memperhatikan masukan-masukan dari Panitia Inti, dan 

SC yang nantinya akan dikoordinasikan kepada Korlap dan diputuskan oleh BEM dan 

BPM FEB Unud. 

 

 

BAB VII 

ATRIBUT DAN LARANGAN PERPLONCOAN 

 

1. Tidak diperbolehkan menggunakan atribut beranekaragam yang dianggap pembodohan, 

tidak memberikan manfaat dan mengeluarkan biaya besar untuk membuatnya. 

2. Atribut yang diijinkan hanyalah identitas fakultas dan ciri khas yang menunjukkan jati 

diri peserta dan dapat membedakan dengan jelas antar peserta dengan piranti pelaksana 

kegiatan. 

3. Tidak diperbolehkan adanya perploncoan dengan parameter sebagai berikut: 

 Pembodohan terhadap peserta melalui pakaian, ucapan, tindakan dan penugasan. 

 Tekanan fisik dan psikis yang tidak mampu dilaksanakan atau diterima 

peserta secara wajar yang menimbulkan efek lanjutan secara psikis maupun fisik. 

 Merendahkan martabat dan nilai kemanusiaan. 

 Tidak mengandung pesan atau motivasi mendidik. 

 Bentakan yang berupa makian. 

 

 

BAB VIII 

PELANGGARAN DAN SANKSI PIRANTI KEGIATAN 

 

1. Pelanggaran yang dilakukan oleh piranti kegiatan meliputi: 

a. Tidak menaati dan melaksanakan ketentuan- ketentuan yang telah ditentukan. 

b. Tidak bertanggung jawab terhadap tugas-tugas yang menjadi wewenang dan 

kewajibannya. 

c. Tidak bersikap berdasarkan prinsip kedisplinan, keteladanan, kemitraan dan 

keilmiahan sesuai dengan norma dan etika kepanitiaan. 
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d. Tidak berpenampilan rapi: 

a. Tidak sopan dan tidak memakai pakaian serta atribut yang telah ditetapkan. 

b. Tidak memakai tanda pengenal masing- masing piranti kegiatan.  

e.   Berucap: 

a. Melanggar norma agama, kesusilaan, sopan santun dan hukum. 

b. Tidak bertingkah baik sesama anggota piranti kegiatan. 

c. Tidak menjaga persatuan dan kekompakan kerja antara sesama anggota 

piranti kegiatan. 

d. Merokok selama berinteraksi langsung dengan peserta. 

2. Sanksi yang diberikan atas pelanggaran: 

 Teguran ringan 

 Teguran keras 

 Skorsing 

 Pencabutan hak dan kewajiban sebagai panitia 

 

Sanksi hanya dapat diberikan oleh BEM FEB Unud dan BPM FEB Unud. 

 

 

BAB IX 

PENUTUP 

 

1. Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan KBBM ini ditetapkan bersama-sama oleh OC 

Inti, SC, Korlap KBBM, BEM FEB Unud, dan BPM FEB Unud. 

2. Hal-hal yang belum diatur dalam petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan ini akan diatur 

kemudian dengan memperhatikan masukan-masukan yang diberikan oleh pihak-pihak 

yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan.  
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  PENUGASAN KBBM XXIX 

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  

UNIVERSITAS UDAYANA 

 

A. PENUGASAN DAN PERLENGKAPAN PELETON 

 

1. Program Kreativitas Mahasiswa 

Tujuan : Melatih dan merangsang kreativitas dan kepekaan mahasiswa terhadap 

permasalahan yang terdapat di lingkungan sekitar masyarakat. 

Ketentuan : 

 Setiap ton wajib mengumpulkan minimal 1 buah PKM dengan jumlah anggota 3 

orang. 

 Jenis PKM yang dibuat akan ditentukan lebih lanjut. 

 Penjelasan umum tentang PKM dapat dilihat pada lampiran. 

NB : 

 PKM dikumpulkan paling lambat tanggal 11 Desember 2017. 

 Beberapa PKM terbaik akan dipresentasikan di wantilan Desa Pikat. 

 

2.    Bendera 

Tujuan : Sebagai identitas dan ciri khas masing-masing TON, dibuat sekreatif mungkin 

sesuai ketentuan. 

Ketentuan: 

 Jenis kain bebas 

 Warna dasar oranye 

 Ukuran 90 x 60 cm 

 Diikat pada tongkat pramuka 

 Ketentuan logo bendera: 

- Berhubungan dengan nama TON 

- Tidak berbau SARA, tidak vulgar, tidak menggambarkan kekerasan 

- Kreasi sendiri (tidak di sablon) 

- Gambar proporsional ditengah 

- Komposisi warna maksimal 5 warna 

- Tulisan yang ada pada bendera hanya logo, nama dan no TON 

 

Bendera dibawa pada Pengumpulan KBBM XXIX (24 September 2017) dan Hari H 

KBBM (18-19 Januari 2017) 
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3.     Celengan 

Tujuan : Untuk tabungan masing-masing TON yang akan digunakan sebagai 

sumbangan bakti sosial dan dana punia. 

Keterangan :  

Setiap TON membuat 1 celengan untuk menabung dengan ketentuan: terbuat dari 

kaleng susu 900 gr merk bebas, pada bagian pinggir dan tutup kaleng dibungkus 

dengan kertas asturo warna oranye. Di bagian tengah sisi luar kaleng yang telah 

dibungkus dengan kertas asturo diberi tulisan No TON dan KBBM XXIX dengan 

menggunakan spidol warna hitam. Kemudian pada bagian tutup kaleng susu diberi 

lubang untuk memasukkan uang. 

 

Celengan dibawa pada Pengumpulan KBBM XXIX (24 September 2017) dan Hari H 

KBBM (18-19 Januari 2017) 

 

 

4. Perlengkapan Tenda 

 Terpal sebanyak 4 buah dengan ukuran minimal 5x6m warna bebas. Terpal sebanyak 2 

buah dengan ukuran minimal 6x7m warna bebas. Terpal tidak harus baru tetapi harus 

dalam kondisi bersih dan tidak berlubang. Nomor dan nama TON ditulis jelas pada 

pojokan/sudut dalam terpal, bukan pada media lain selain terpal. 

 16 Buah tikar pandan ukuran ± 160x110 cm (ditulis nama ton dan no ton yang jelas 

dan bukan tikar bekas yang digunakan untuk upacara adat) 

 5 Buah bambu utuh berukuran panjang 4 meter berdiameter ± 10 cm 

 1 roll tali raffia berwarna bebas  

 1 buah tali pramuka ukuran 10 m  

 1 buah tali tambang plastik ukuran sedang dengan panjang 50 m 

 25 Patok berukuran panjang 50cm dan lebar 4cm terbuat dari bambu. Kemudian diikat 

rapi dan diletakkan pada kresek merah besar 

 20 Patok berukuran panjang 30cm dan lebar 4cm terbuat dari bambu. Kemudian diikat 

rapi dan diletakkan pada kresek merah besar. 

 2 Roll Kain Kasa warna Putih (Ditulis nama dan nomor TON yang jelas dan bukan 

kain kasa bekas yang digunakan untuk upacara adat)  

 1 Roll Kain Kasa warna Hitam (Ditulis nama dan nomor TON yang jelas dan bukan 

kain kasa bekas yang digunakan untuk upacara adat) 

 

Seluruh perlengkapan tenda diatas dikumpulkan pada tanggal 9 Januari (Ton 1-8) 

dan tanggal 10 Januari 2017 (Ton 9-16). 
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5.    Perlengkapan kerja 

Tujuan : Digunakan dalam pembuatan dan mempersiapkan lokasi malam keakraban dan 

hari H KBBM XXIX. 

- Sabit 5 buah (bukan celurit/klewang) 

- Sapu lidi masih dalam keadaan baru 15 buah 

- Ember  

- 10 polybag ukuran besar 

- Palu 1 buah 

- Tang 1 buah 

- Sekop 1 buah 

- Linggis 2 buah 

- Cangkul 2 buah 

- Gergaji yang sudah diasah 1 buah 

- Kapak yang sudah diasah 1 buah 

- Golok yang sudah diasah 1 buah 

 Semua alat-alat perlengkapan kerja diberi nama TON dan nomor TON dengan 

kertas kemudian ditempel plester/isolasi bening. 

 Seluruh perlengkapan kerja dikumpul pada tanggal 9 Januari (Ton 1-8) dan tanggal 

10 Januari 2017 (Ton 9-16). 

 

6.  Sumbangan Kebersihan 

 Tujuan : Sebagai sumbangan kelengkapan kebersihan untuk masyarakat. 

a. Tong Sampah 

Membawa tong sampah besi dengan ukuran minimal diameter ±50 cm dengan 

warna hijau sebanyak 2 (dua) buah.  Di bagian tengah sisi luar tong sampah 

diberi tulisan dengan huruf kapital KBBM XXIX FEB UNUD dengan menggunakan 

cat/pilox warna orange. 

b. Sapu Ijuk 

Membawa sapu ijuk baru 3 (tiga) buah. Pada bagian batang sapu diberi tulisan 

KBBM XXIX FEB UNUD dengan menggunakan spidol permanen berwarna hitam. 

c. Sapu Lidi 

Membawa sapu lidi baru 1 (satu) buah. 

d. Serok  

Membawa 1 (satu) buah serok, di bagian batag serok diberi tulisan dengan  huruf  

kapital  KBBM  XXIX  FEB  UNUD  dengan  menggunakan  cat/pilox warna orange. 
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Sumbangan kebersihan dibawa pada tanggal 9 Januari (Ton 1-8) dan tanggal 10 

Januari 2017 (Ton 9-16). 

 

8.    Sumbangan Pendidikan 

Tujuan : Sebagai sumbangan penunjang pendidikan untuk perpustakaan dan kelas di 

beberapa sekolah yang masih kekurangan.  

 

Jenis Sumbangan 

a.   Buku Bacaan 

Untuk masing – masing TON membawa 6 jenis barang yaitu: 

- Rangkuman Pengetahuan Alam Lengkap (RPAL) (2) 

- Rangkuman Pengetahuan Umum Lengkap (RPUL) (2) 

- Kamus Bahasa Indonesia atau Sari Kata Bahasa Indonesia (2) 

- Buku Peribahasa (2) 

- Buku Paribasa Bahasa Bali (2)  

- Buku Cerita Bali (2) 

 

b.  Barang Lainnya 

    Untuk masing – masing TON membawa: 

- Spidol papan tulis boardmaker sebanyak 2 buah 

- Penghapus papan tulis untuk spidol 1 buah 

- Gambar Pahlawan Nasional ukuran 10R + Bingkai sebanyak 3 buah (masing– 

masing gambar tidak sama) 

- Penggaris kayu 100 cm sebanyak 1 buah 

- Busur kayu sebanyak 1 buah 

- Penggaris segitiga kayu sebanyak 1 buah 

- Atlas sebanyak 1 buah 

- Peta dunia lipat sebanyak 1 buah 

- Peta Indonesia lipat sebanyak 1 buah 

- Jam dinding lengkap dengan baterai yang baru sebanyak 1 buah 

- Tabel Perkalian 1 buah 

- Tabel Pembagian 1 buah 

- Tabel Penjumlahan 1 buah 

- Tabel Pengurangan 1 buah 

- Tabel Alfabet 1 buah 

- Kemoceng/Sapu Bulu 1 buah. 
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Sumbangan pendidikan dimasukkan 4 kardus (bebas dan menampung semua item 

yang ditentukan) dan akan dibungkus dengan kertas kraft coklat setelah dilakukan 

pemeriksaan oleh panitia. Pemeriksaan dan pengumpulan pada tanggal 9 Januari 

(Ton 1-8) dan tanggal 10 Januari 2017 (Ton 9-16).  

 

9.  Sumbangan Ekonomi Peduli 

 Tujuan : Disumbangkan saat pelaksanaan kegiatan bakti sosial kepada keluarga miskin di 

Desa Aan, Banjarangkan, Klungkung yang telah ditentukan. 

 

Semua TON membawa masing-masing 5 paket, dengan ketentuan masing-masing paket 

berisi: 

a. Mie instan sebanyak 5 bungkus 

b. Gula kemasan 1 kg sebanyak 1 bungkus 

c. Minyak goreng kemasan 1 liter sebanyak 1 botol 

d. Beras kemasan 5 kg sebanyak 1 bungkus 

 

NB: Perhatikan tanggal kedaluwarsa dan pastikan dalam kondisi baik. Poin a – d 

ditaruh dalam 1 kardus dan dibungkus dengan kertas kraft setelah ada pemeriksaan 

oleh panitia, Seluruh perlengkapan tersebut  dikumpulkan pada tanggal 9 Januari 

(Ton 1-8) dan tanggal 10 Januari 2017 (Ton 9-16). 

 

 

B. PERLENGKAPAN PRIBADI 

 

1. Membawa peraturan dan larangan-larangan KBBM XXIX dengan ketentuan 

diprint pada 1 lembar kertas F4 dan dilaminating dengan ketentuan: 

- Font Times New Roman, size 12, space 1.15 

- Diprint bolak balik pada 1 lembar kertas F4, Peraturan Peserta Kemah Bina Bakti 

Mahasiswa XXIX diprint pada halaman kertas pertama. Larangan-Larangan 

KBBM XXIX diprint pada halaman kertas kedua dan diisi Nama lengkap, Nama 

TON & Nomor TON, dan No Absen di pojok kiri atas pada halaman pertama 

(diketik). Dibawa pada saat pengumpulan (24 September 2017) dan Hari H 

KBBM XXIX (18-19) Januari 2018. 

 

2. Membawa buku panduan, buku catatan dan buku tanda tangan GET 2017 & KBBM 

XXIX pada saat pengumpulan dan Hari H KBBM XXIX (24 September 2017 dan 18-

19 Januari 2018). 
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3. Membawa jas Hujan (Ponco). Untuk antisipasi terjadinya hujan saat kegiatan KBBM 

berlangsung. Dibawa pada saat pengumpulan dan hari H KBBM XXIX (24 September 

2017 dan 18-19 Januari 2018). 

4. Kayu Bakar. Digunakan saat malam api unggun sekaligus malam keakraban KBBM XXIX. 

Ketentuan: Diameter ±7cm dengan panjang ±1 meter, sebanyak 5 batang (bukan balok, 

ranting atau reng) dan diikat pada bagian kanan, tengah dan kiri kayu bakar menggunakan 

tali rafia warna hitam. 

Kayu bakar di kumpulkan tanggal 9 Januari 2018 untuk TON 1-8 dan 10 Januari 

2018 untuk TON 9-16. 
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PENGUMUMAN 

ATRIBUT PENGUMPULAN KBBM XXIX (24 SEPTEMBER 2017) 

 

1. Mengenakan baju e-king warna putih lengan panjang atau baju kaos dominan putih 

lengan panjang digunakan selama kegiatan Pengumpulan KBBM XXIX berlangsung 

(tidak press body). 

2. Peserta mengenakan celana panjang hitam sesuai dengan ketentuan GET 2017. 

3. Peserta putra dan putri yang beragama Hindu membawa selendang dengan warna bebas. 

4. Peserta mengenakan sepatu dan topi sesuai ketentuan GET 2017. 

5. Seluruh peserta baik putra dan putri menggunakan kaos dalam (bukan tank top). 

6. Rambut putri dijalin 1 dengan menggunakan pita oranye dan tidak berponi, sedangkan 

rambut putra dipotong dengan ketentuan rapi tidak menyentuh telinga dan alis. 

7. Rambut tidak boleh berwarna, kecuali warna hitam. 

8. Bagi putra tidak boleh berkumis, berjambang, atau berjenggot. 

9. Kuku di potong pendek, rapi, bersih, dan tidak berwarna. 

10. Tidak diperbolehkan menggunakan segala jenis perhiasan dan aksesoris tambahan 

kecuali jam tangan. 

11. Membawa sarana persembahyangan. 

12. Menggunakan tas ransel warna bebas tanpa ID card. 

13. Membawa buku panduan KBBM XXIX 

14. Membawa bendera dan celengan TON 

15. Membawa alat tulis secukupnya sesuai ketentuan GET 2017. 

16. Membawa buku catatan dan buku tanda tangan GET 2017 dan KBBM XXIX 

17. Membawa peraturan dan larangan-larangan KBBM XXIX 

18. Memakai ID CARD gantung sesuai dengan ketentuan GET 2017.  

19. Membawa jas hujan ponco. 

20. Untuk alat komunikasi hanya diperkenankan membawa handphone dan dalam keadaan 

mati atau silent. 

21. Membawa roti (non daging sapi dan babi) dan air mineral secukupnya atau tidak 

berlebihan. 

22. Tidak diperkenankan untuk membawa barang-barang yang tidak berhubungan dengan 

kegiatan. 

NB: 

a. Pengumpulan KBBM XXIX dilaksanakan di Kampus Fakultas Ekonomi dan 

Bisnis Universitas Udayana Sudirman pada Minggu, 24 September 2017 pukul 

14.00 WITA. Seluruh peserta diimbau untuk bonceng berpasangan, tidak harus 

satu ton dan  tidak harus putra dan putri 1 motor. 
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b. Untuk seluruh peserta KBBM XXIX TIDAK diperkenankan membawa 

kendaraan roda empat dan motor sport. 

c. Parkir peserta terletak di Parkir Pascasarjana Univeritas Udayana  

 

 

PENGUMUMAN 

PERLENGKAPAN HARI-H KBBM XXIX (18 SAMPAI 19 JANUARI 2018) 

 

1. Perlengkapan Pribadi 

a. Pakaian 

 Baju kaos putih lengan panjang e-king atau baju kaos dominan putih lengan panjang 

digunakan selama kegiatan KBBM XXIX.  

 ID Card GET 2017 & KBBM XXIX, digunakan selama kegiatan berlangsung. 

 Celana panjang hitam polos (tidak press), kain non jeans, non coldore, berlaku baik 

untuk putra dan putri. 

 2 pasang kaos kaki putih ukuran standar. (sepasang dikenakan dan sepasang untuk 

evakuasi) 

 Seluruh peserta baik putra dan putri menggunakan kaos dalam (bukan tank top). 

 Sepatu hitam sesuai dengan ketentuan GET 2017. 

 Ikat pinggang hitam sesuai dengan ketentuan GET 2017. 

 1 baju polo orange e-king dan 1 buah celana training warna bebas dan sepasang kaos 

kaki putih untuk evakuasi (dimasukkan ke dalam kresek putih). 

 Topi fakultas/dominan gelap bagi yang belum memiliki (kecuali topi Universitas). 

 Membawa pakaian dalam non-boxer dan non-tank top 

 Membawa slayer ekonomi. 

 Khusus bagi peserta putri wajib membawa pembalut secukupnya, membawa kresek 

hitam sedang (dimasukkan ke dalam kresek hitam yang lain). 

b. Perlengkapan mandi  

 Sabun mandi batang/cair 

 Shampo botol/sachet                 

 Sikat dan pasta gigi 

 Handuk 

Semuanya dimasukkan dalam tas kresek merah. 

 Sandal jepit 

 2 Tas Kresek Merah Besar 

Dimasukkan dalam tas kresek merah yang lain. 
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c. Perlengkapan sembahyang  

 Dupa dan korek 

 Selendang 

 Kamben/sarung 

Dimasukkan ke dalam kresek putih.  

Bagi agama non-Hindu membawa peralatan sembahyang yang diperlukan, 

dimasukkan ke dalam kresek putih. 

 

d. Perlengkapan tambahan 

 Jaket/ sweater. 

 Jas hujan ponco. 

 Obat-obatan berupa oralit sachet, balsem, vitamin c,  minyak kayu putih & obat-obatan 

pribadi lainnya (dimasukkan ke dalam tas kresek loreng hitam putih).  

 Roti (non-sapi dan non-babi) dan air mineral. 

 1 buah selimut (bukan bedcover). 

 Lotion anti nyamuk sachet sebanyak 2 sachets 

 Alat tulis sesuai ketentuan GET 2017. 

 Senter ukuran sedang dengan baterai dan dalam keadaan baik (diisi identitas). 

 2 buah lilin dan 2 gelas air mineral yang telah dilubangi sebagai pelindung. 

 Tas kresek hitam besar 1 buah. 

 Masker yang digunakan pada saat tertentu saja. 

 Uang sejumlah Rp 100.000,- ( 4 lembar pecahan Rp 10.000,- , 6 lembar pecahan Rp 

5.000,- ,10 lembar pecahan Rp 2000,- dan 10 uang logam  Rp 1.000,-) 

e. Atribut dan Tugas Pribadi 

 ID CARD → sama dengan GET 2017. 

 Menambahkan identitas diri dalam setiap tas dan tas kresek yang dibawa. 

 Membawa Peraturan Peserta dan Larangan-larangan KBBM XXIX. 

 Membawa alat tulis secukupnya sesuai ketentuan GET 2017 

 Membawa buku panduan KBBM XXIX. 

 Tas kresek dituliskan nama benda yang dimasukkan dan identitas nama dan ton 

dengan spidol/boardmaker permanen, untuk mengenali barang dan menghindari 

barang yang tertukar. 

f. Tugas dan Atribut Pleton 

 Bendera ton + tongkat pramuka 

 Senter besar lengkap dengan baterai diisi nama TON dan no TON (2 buah) 

 Garam 1 kg 

 Bubuk abate 5 pcs. 
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2. Perlengkapan dimasukkan ke dalam 1 buah tas ransel warna bebas (non koper), yang 

penting mampu menampung perlengkapan yang harus dibawa yakni: 

a. 1 polo e-king dan 1 buah celana training warna bebas sesuai dengan ketentuan di atas 

dan sepasang kaos kaki putih untuk evakuasi (dimasukkan ke dalam tas kresek 

putih). 

b. Pembalut, koran dan kresek hitam sedang (khusus bagi peserta putri). 

c. Perlengkapan mandi. 

d. Jaket/sweater. 

e. Jas hujan ponco. 

f. Makanan untuk evakuasi. 

g. Selimut (bukan bedcover). 

h. 2 buah lilin dengan menggunakan gelas air mineral sebagai pelindung. 

i. Tas kresek merah besar 1 buah. 

j. Tas kresek hitam besar 1 buah. 

k. Obat-obatan berupa oralit sachet, balsem, vitamin c, minyak kayu putih & obat-

obatan pribadi lainnya (dimasukkan ke dalam tas kresek loreng hitam putih).  

l. Alat tulis sesuai ketentuan GET 2017. 

m. Peraturan Peserta dan Larangan-larangan KBBM XXIX. 

n. Buku panduan KBBM XXIX. 

o. Senter ukuran sedang dengan baterai (diisi identitas). 

p. Uang sejumlah Rp 100.000,- (4 lembar pecahan Rp 10.000 , 6 lembar pecahan Rp 

5.000, 10 lembar pecahan Rp 2000,-  dan 10 buah uang logam  Rp 1.000,-) 

 NB : Tas yang digunakan untuk membawa perlengkapan diberi ID Card (sesuai 

dengan ketentuan ID Card tas GET 2017) 
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Lampiran-lampiran 

 

PROGRAM KREATIFITAS MAHASISWA 

 

1. Pendahuluan 

  PKM dilaksanakan pertama kali pada tahun 2001, yaitu setelah dilaksanakannya 

program restrukturisasi di lingkungan Ditlitabmas. Kegiatan pendidikan, penelitian dan 

pengabdian kepada masyarakat yang selama ini sarat dengan partisipasi aktif mahasiswa, 

diintegrasikan ke dalam satu wahana, yaitu PKM. PKM dikembangkan untuk 

mengantarkan mahasiswa mencapai taraf pencerahan kreativitas dan inovasi berlandaskan 

penguasaan sains dan teknologi serta keimanan yang tinggi. Dalam rangka 

mempersiapkan diri menjadi pemimpin yang cendekiawan, wirausahawan serta berjiwa 

mandiri dan arif, mahasiswa diberi peluang untuk mengimplementasikan kemampuan, 

keahlian, sikap, tanggungjawab, membangun kerjasama tim maupun mengembangkan 

kemandirian melalui kegiatan yang kreatif dalam bidang ilmu yang ditekuni. 

  Pada awalnya, dikenal lima jenis kegiatan yang ditawarkan dalam PKM, yaitu 

PKM-Penelitian (PKM-P), PKM-Kewirausahaan (PKM-K), PKM-Pengabdian kepada 

Masyarakat (PKM-M), PKM-Penerapan Teknologi (PKM-T) dan PKM-Penulisan Ilmiah 

(PKM-I). Sejak Januari 2009, Ditlitabmas mengelola 6 (enam) PKM. Kompetisi Karya 

Tulis Mahasiswa (KKTM) yang semula menjadi tugas Direktorat Akademik dalam 

pengelolaannya, dilimpahkan kepada Ditlitabmas. Karena sifatnya yang identik dengan 

PKM-I, KKTM selanjutnya dikelola bersama-sama PKM-I dalam PKM-Karya Tulis 

(PKM- KT). Dengan demikian, di dalam PKM-KT terkandung dua program penulisan, 

yaitu: PKM- Artikel Ilmiah (PKM-AI) dan PKM-Gagasan Tertulis (PKM-GT). PKM-I 

atau selanjutnya disebut PKM-AI yang merupakan artikel hasil kegiatan, tidak lagi 

ditampilkan dalam PIMNAS, namun dimuarakan pada e-journal. Sedangkan PKM-GT 

yang berpeluang didiskusikan dalam forum terbuka, diposisikan sebagai pengganti PKM-

AI di PIMNAS. 

2. Tujuan 

  PKM secara umum bertujuan untuk meningkatkan iklim akademik yang kreatif, 

inovatif, visioner, solutif dan mandiri. Meningkatkan mutu peserta didik (mahasiswa) di 

Perguruan Tinggi agar kelak dapat menjadi anggota masyarakat yang memiliki 

kemampuan akademis dan/atau profesional yang dapat menerapkan, mengembangkan 

dan meyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau kesenian serta memperkaya 

budaya nasional. 
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3. Karakteristik Umum Bidang PKM 

  Tujuh jenis kegiatan PKM memiliki misi dan tuntunan teknis pelaksanaan yang 

berbeda. Perbedaan tersebut ditunjukkan melalui karakteristik masing-masing PKM. 

Walaupun demikian, secara garis besar PKM dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu 

PKM Proposal kegiatan yang meliputi PKM-P, PKM-M, PKM-K, PKM-T dan PKM-KC 

yang selanjutnya disebut PKM 5 bidang, dan PKM Proposal karya tulis yang selanjutnya 

disebut PKM-KT. 
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Format Halaman Muka 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

USULAN PROGRAM KREATIVITAS MAHASISWA 

 

JUDUL PROGRAM 

……………………………………………………………………………… 

 

BIDANG KEGIATAN: 

PKM ............ 

 

 

 

Diusulkan oleh: 

_______________________ (Nama Ketua Kelompok) 

_______________________ (Nama Anggota1) 

_______________________ (Nama Anggota2) 

 

(Penulisan Nama Ketua maupun Anggota  harus menyertakan NIM dan tahun angkatan) 

 

 

 

 

 

 

NAMA PERGURUAN TINGGI 

KOTA 

TAHUN 

 

 

 

 

LOGO 

UNIVERSITAS 
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PENUGASAN ATRAKSI MASING-MASING TON 

 

 Setiap ton menampilkan atraksi cover dance atau short drama dengan sekreatif mungkin 

tanpa menyinggung panitia serta tidak mengandung unsur SARA dan pornografi, dengan 

pembagian:  

 

- TON I : Sayang - Via Vallen  

- TON II : Boombayah - Black Pink 

- TON III : Wiggle - Jasson Derulo  

- TON IV : Chmmak Challo - Sharukh khan & Kareena Kapoor 

- TON V : Jai Ho - The Pussycat Dolls 

- TON VI : Daddy - PSY 

- TON VII : Goyang Dumang - Cita Citata 

- TON VIII : Get Ugly - Jasson Derulo 

- TON IX : You are My Soniya - Kareena Kapoor & Hrithik Roshan 

- TON X : Despacito - Justin Bieber 

- TON XI : Swalla - Jasson Derulo ft Nicki Minaj & Ty Dolla Sign  

- TON XII : If it’s your last - Black Pink 

- TON XIII : Oh My Darling - Kareena 

- TON XIV : Uptown Funk - Mark Ronson ft Bruno Mars 

- TON XV : Humble - Kendrick Lammar  

- TON XVI : Koi Mil Gaya - OST Koi Mil Gaya 

NB : 

 Durasi atraksi minimal 3 menit dan maksimal 5 menit 

 Diperbolehkan memakai properti yang dibawa dalam penugasan saja 

 Lagu dapat dikreasi sekreatif mungkin 

 Soft Copy lagu pengiring dance agar dikumpulkan ke panitia dalam format CD pada 

tanggal 11 Desember 2017 
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LAGU KBBM XXIX 

 

Tinggalkan Ayah, tinggalkan Ibu 

Izinkanlah kami berkemah 

Dibawah naungan Kampus Oranye 

Mengabdi kepada masyarakat 

 

Jangan kembali pulang jangan pulang 

Kalau tidak mandiri ya mandiri 

Walau tantangan datang silih berganti 

Hadapilah dengan hati senang 

 

Maju ayo maju terus maju 

Acuhkan panas matahari 

Singsingkanlah lengan baju 

Demi kampusmu 

 

Wahai kawanku Mahasiswa Ekonomi 

Dimana engkau berada 

Tegakkan persatuan kita bersama 

Lewat Kemah Bina Bakti Mahasiswa  

 

 

Theme Song KBBM XXIX 

 

Nidji – Laskar Pelangi 

Ayo semua kawanku kita ikuti kemah yang seru ini 

Di FEB Udayana kita akan bergembira 

 

Ayo mengabdi dan berbagi tuk sesama 

Dan bersama kita mengamalkan Tri Darma perguruan tinggi 

 

Mari kita ikuti KBBM 

Kemah bina bakti mahasiswa 

Bersama kita jaga lingkungan 

Dan juga kan mengabdi  

Untuk masyarakat 
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PERATURAN PESERTA 

KEMAH BINA BAKTI MAHASISWA (KBBM) XXIX 

 

1. Peserta wajib membawa semua perlengkapan dan peralatan yang ditugaskan. 

2. Peserta wajib membawa semua tugas- tugas yang ditugaskan kepadanya. 

3. Peserta wajib memakai semua atribut dan pakaian seperti yang telah ditetapkan. 

4. Peserta wajib mengikuti seluruh agenda acara KBBM XXIX 

5. Peserta wajib mengikuti semua peraturan yang berlaku baik peraturan KBBM 

XXIX, kampus, desa lokasi KBBM XXIX, dan peraturan Negara Republik Indonesia. 

6. Peserta wajib menjunjung tinggi dan menjaga nama baik almamater Fakultas 

Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana. 

 

 

LARANGAN- LARANGAN 

KEMAH BINA BAKTI MAHASISWA (KBBM) XXIX 

 

1. Dilarang melewati/mendekati areal pembatas lapangan bagi yang cuntaka 

(berhalangan), terutama di areal-areal yang berdekatan dengan tempat suci (±3m). 

2. Bagi yang cuntaka dilarang memasuki areal pura. 

3. Dilarang melakukan tindakan-tindakan yang melanggar norma keagaamaan, 

kesusilaan dan kesopanan. 

4. Dilarang duduk ataupun menaruh sesuatu di depan (pemargi) pura. 

5. Dilarang membuang sampah di sembarang tempat, terutama di areal pura (di jaba 

pura). 

6. Dilarang membawa makanan yang mengandung sapi dan babi. 

7. Peserta dilarang membawa barang-barang terlarang atau barang-barang apapun 

juga yang tidak ada kaitannya dengan pelaksanaan KBBM XXIX 

8. Peserta dilarang membawa rokok atau merokok selama kegiatan KBBM XXIX 

berlangsung. 

9. Peserta dilarang membawa ataupun memakai make-up dan segala jenis wewangian. 

10. Peserta dilarang membawa atau memakai perhiasan apapun kecuali jam tangan 

11. Peserta dilarang membawa kartu kredit, kartu ATM, maupun kartu dan surat lain 

yang sejenis. 

12. Peserta dilarang membawa segala hal yang berbau magis seperti jimat, susuk, dan 

sejenisnya. 

13. Peserta dilarang untuk menghina, menentang, menyakiti, mengejek orang lain 

terutama panitia dalam bentuk apapun. 
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DAFTAR BARANG-BARANG TERLARANG 

KEMAH BINA BAKTI MAHASISWA XXIX 

 

 ROKOK DAN VAPE 

 SEGALA BENTUK PERHIASAN DAN BARANG BERHARGA 

 PARFUM, BODY SPRAY, COLOGNE 

 DEODORANT 

 SEGALA JENIS MAKE UP 

 SEGALA JENIS BEDAK (KECUALI BEDAK GATAL) 

 SEGALA JENIS LOTION (KECUALI LOTION ANTI NYAMUK DAN TABIR 

SURYA) 

 SEGALA JENIS SENJATA TAJAM DAN SENJATA API 

 NARKOBA DAN OBAT-OBATAN TERLARANG LAINNYA 

 KARTU KREDIT DAN DEBIT 

 MATA UANG ASING & UANG YANG BERLEBIHAN 

 KACAMATA UNTUK BERGAYA 

 MAKANAN YANG MENGANDUNG SAPI DAN BABI 

 SEGALA BENTUK ALAT-ALAT ELEKTRONIK (KECUALI HANDPHONE) 

 GEL RAMBUT, POMADE & SEJENISNYA 

 DAN BARANG-BARANG LAINNYA YANG TIDAK BERHUBUNGAN DENGAN 

KEGIATAN KBBM XXIX 

 

 

 


