
 



ATRIBUT PESERTA 

Pengenalan Kehidupan Kampus Mahasiswa Baru (PKKMB) 2021 

 
 

PUTRA 

1. Rambut 

• Rambut dicukur rapi, tidak menyentuh telinga, alis dan kerah baju. 

• Tidak berkumis, berjenggot, dan berjambang. 

2. Jari Tangan 

• Kuku dipotong pendek, rapi, bersih, dan tidak berwarna / memakai cat kuku. 

3. Atasan 

• Mengenakan kemeja putih polos lengan panjang, bersaku 1 (tidak bersaku 

diperbolehkan), tidak bermotif, tidak press body. 

•  

• Mengenakan nametag peserta PKKMB. 

4. Dasi 

• Mengenakan dasi panjang hitam polos dan tidak bermotif. 

5. Ikat Pinggang 

• Mengenakan ikat pinggang yang tidak mencolok 

6. Bawahan 

• Mengenakan celana panjang kain hitam polos, non-jeans, non-coldore, tidak press 

body, dan dikenakan dipinggang. 

7. Mengenakan kaos dalam berwarna putih polos (singlet). 

8. Menyiapkan alat-alat tulis (buku, pulpen, pensil, stipo dan penghapus) 

 
 

PUTRI 

1. Rambut 

• Rambut berwarna hitam dijalin/dikepang 2, mengenakan pita oranye, dan tidak 

berponi. 

• Bagi yang mengenakan jilbab, warna jilbab putih dan tidak memiliki motif. 

2. Jari tangan 

• Kuku dipotong pendek, rapi, bersih, dan tidak berwarna / memakai cat kuku. 

3. Atasan 

• Mengenakan kemeja putih polos lengan panjang, bersaku 1 (tidak bersaku 

diperbolehkan), tidak bermotif, tidak press body. 



• Mengenakan nametag peserta PKKMB. 

4. Dasi 

• Mengenakan dasi kupu-kupu berwarna hitam polos dan tidak bermotif. 

5. Ikat Pinggang 

• Mengenakan ikat pinggang yang tidak mencolok 

6. Bawahan 

• Mengenakan rok kain hitam polos, dengan ketentuan panjang rok min. 5 cm 

dibawah lutut, non-jeans, non-coldore, tidak press body, belahan dibelakang max. 

5 cm dan dikenakan dipinggang (tanpa belahan diperbolehkan). 

7. Mengenakan kaos dalam berwarna putih polos (singlet), bukan tanktop. 

8. Menyiapkan alat-alat tulis (buku, pulpen, pensil, stipo dan penghapus) 



KETENTUAN / TATA TERTIB MENGIKUTI KEGIATAN PKKMB 2021 

 
 

1. Peserta PKKMB wajib menggunakan nametag PKKMB pada saat kegiatan berlangsung. 

Nametag diprint kemudian dilaminating dan dikaitkan dengan tali oranye. Diharapkan 

untuk mengatur panjang tali agar nametag terlihat di kamera. (Nametag dapat diunduh di: 

https://bit.ly/NametagPKKMB2021 ) Notes: Jika link tidak bisa diakses langsung, silahkan 

buka di web browser. 

2. Peserta PKKMB wajib melaksanakan penugasan khusus melalui sosial media. Bentuk 

tugas ini adalah mengupload foto yang berisikan twibbon. (Ketentuan twibbon dapat dilihat 

di: https://bit.ly/KetentuanTwibbonPKKMBFEB2021 ) 

3. Peserta wajib mengunduh aplikasi teleconference Webex pada website 

https://www.webex.com/downloads.html/ agar bisa masuk ke dalam room Webex. (Dapat 

membaca buku panduan di: https://bit.ly/PanduanWebexPKKMB2021 ) 

4. Peserta disarankan mengujicoba aplikasi tersebut sebelum hari H 

5. Peserta disarankan menyiapkan koneksi internet dan kuota yang memadai 

6. Peserta diwajibkan mengenakan pakaian yang telah ditentukan 

 
7. Peserta diwajibkan mencari tempat/lokasi dengan konektivitas baik dan menggunakan 

virtual background. (Dapat diunduh di : https://bit.ly/BackgroundPesertaPKKMB2021 ) 

8. Peserta diwajibkan mengganti foto profil pada aplikasi Webex dengan ketentuan foto sama 

seperti yang terdapat di lampiran civitas oranye (berwarna, kemeja putih dan latar oranye) 

9. Peserta wajib memberi nama Webex menggunakan format: No. Ton_No. Absen Ton _ 

Nama (1 kata) (contoh: 08_18_ Sukma) 

10. Peserta disarankan menyiapkan headset demi mengurangi gangguan (noise) dalam 

berkomunikasi 

11. Peserta diwajibkan menyalakan video dan mematikan microphone (muted) 

12. Jika peserta berulang kali menyalakan microphone, atau tidak mampu mengendalikan 

suara yang masuk, maka peserta akan dipindahkan ke lobby webex meeting room (move 

to lobby) sampai masalah microphone dapat diatasi. 

13. Peserta memasuki meeting room 60 menit sebelum kegiatan dimulai, ruangan akan 

dikunci (Lock Room System) 10 menit sebelum acara dimulai. 

14. Peserta wajib melakukan registrasi kehadiran di setiap sesi acara 

15. Peserta dapat bertanya dengan cara: 

http://www.webex.com/downloads.html/


a. Mengetik terlebih dahulu pertanyaannya di kolom chat (pada saat sesi diskusi / 

tanya jawab) dengan format: Nama Lengkap_Program Studi_Pertanyaan 

(contoh: Ni Putu Sukma Priandari_Program Studi Manajemen_ Apa saja 

fasilitas yang ada di FEB Unud?) setelah itu moderator akan membacakan 

pertanyaan. 

b. Memilih opsi raise hand bagi peserta yang memiliki koneksi dan internet yang 

baik (pada saat sesi diskusi / tanya jawab) untuk bertanya secara langsung 

dengan mekanisme: 

• Peserta dapat bertanya jika dipersilakan oleh moderator 

• Peserta tetap menyalakan video/kamera dan menyalakan microphone 

(unmute) 

• Peserta bertanya dengan menyebutkan terlebih dahulu nama lengkap dan 

program studi. 

16. Peserta wajib menyimak kegiatan dalam room Webex. Pada akhir acara, peserta wajib 

mengisi kuesioner monitoring dan evaluasi secara online. 

17. Peserta yang mendapat sertifikat adalah peserta yang dinyatakan lulus PKKMB sesuai 

dengan syarat dengan yang sudah ditetapkan. 

18. Hal-hal yang belum diatur akan diumumkan selanjutnya di web feb atau di akun media 

resmi FEB Unud. 



INSTRUKSI LARANGAN BAGI PESERTA SELAMA MENGIKUTI 

PKKMB 2021 

 
1. Peserta dilarang menggunakan dan membawa aksesoris tambahan, seperti: anting, kalung, 

gelang, tattoo asli ataupun temporary, cincin, lensa kontak berwarna (kecuali jam tangan 

dengan warna yang tidak terlalu mencolok). 

2. Peserta dilarang mengaktifkan notifikasi pada alat komunikasi (diharuskan dalam mode 

silent) selama kegiatan berlangsung. 

3. Peserta dilarang menyalakan microphone saat narasumber atau orang lain berbicara 

 
4. Peserta dilarang mematikan kamera kecuali sudah mendapat ijin dari pendamping ton 

dengan alasan yang dapat diterima 

5. Peserta dilarang meninggalkan meeting room selama kegiatan berlangsung 

 
6. Peserta dilarang meninggalkan tempat atau melakukan hal yang tidak diperlukan saat 

kegiatan berlangsung 

7. Peserta dilarang memakai make-up selama kegiatan berlangsung 


