TATA TERTIB PENGENALAN PROGRAM STUDI (PPS)
STIKES JENDERAL A. YANI CIMAHI
TAHUN 2017/2018
A. TATA TERTIB UMUM
1. Peserta PPS tidak diperkenankan membawa kendaraan (roda dua
maupun roda empat) ke wilayah kampus Stikes Jenderal A. Yani
Cimahi, kecuali peserta PPS non Reguler selama PPS TA.2017/2018
2. Peserta PPS wajib datang tepat waktu sesuai waktu yang telah
ditetapkan oleh seksi acara (pukul 06.30) di area yang telah
ditentukan (lapangan tenis Kampus Stikes Jenderal A. Yani Cimahi)
3. Peserta PPS diperkenankan untuk membawa handphone dengan
keadaan silent atau dimatikan selama PPS berlangsung
4. Peserta PPS harus membiasakan menerapkan 5S (senyum, sapa,
salam, sopan, santun) kepada seluruh keluarga besar Stikes Jenderal
A. Yani Cimahi
5. Peserta diwajibkan membawa seluruh barang bawaan serta
menyelesaikan tugas yang telah diintruksikan oleh panitia
6. Peserta PPS tidak diperkenankan membawa senjata tajam
7. Peserta PPS tidak diperbolehkan membawa, menggunakan rokok,
narkoba atau bahan berbahaya lainnya
B. TATA TERTIB IDENTITAS DAN SERAGAM
1. Peserta PPS wajib membawa dan memakai papan nama (name tag)
warna sesuai warna bendera program studi masing-masing:
a. Ungu muda (kertas asturo ungu No. 26) untuk program studi
Ilmu Kesehatan Masyarakat (S-1) (reguler dan non reguler)
b. Hijau tua (karton manila no.8) untuk program studi Ilmu
Keperawatan (S-1) (reguler dan non reguler)
c. Putih (karton manila) untuk program studi Keperawatan (D-3)
d. Biru muda (karton manila No. 16) untuk program studi
Kebidanan (D-3)
e. Kuning (karton manila No. 5) untuk program studi Analis
Kesehatan (D-3)
f. Hijau muda (karton manila No. 9) untuk program studi Ilmu
Keperawatan (S-2)
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Keterangan Gambar
a. Warna ungu Asturo No. 26, untuk program studi Ilmu Kesehatan
Masyarakat (S-1) (reguler dan non reguler)
b. Warna hijau tua karton manila no.8 untuk program studi Ilmu
Keperawatan (S-1) (reguler dan non reguler)
c. Warna putih karton manila untuk program studi Keperawatan (D3)
d. Warna biru muda karton manila No. 16 untuk program studi
Kebidanan (D-3)
e. Warna kuning karton manila No. 5 untuk program studi Analis
Kesehatan (D-3)
f. Warna hijau muda (karton manila No. 9) untuk program studi Ilmu
Keperawatan (S-2)
2. Name tag
a. Ukuran 9x5.5 cm, warna sesuai program studi (poin No. B1)
b. Tidak dilaminasi
c. Name tag diberi tulisan berwarna hitam berisi
• Foto ukuran 3x4 cm dengan latar belakang merah
• Nama Lengkap
• Program Studi

Contoh untuk name tag

3. Peserta PPS diwajibkan berpenampilan rapih, bersih, dan sopan
dengan ketentuan:
a. Laki-laki
• Baju kemeja putih polos tidak transparan dan celana bahan
hitam (tidak diperbolehkan jeans dan baju harus dimasukan
ke dalam celana)
• Rambut rapih dengan potongan 2,1,1 dan tidak dicat warna
apapun
• Sepatu dominan berwarna hitam dan bertali hitam (jika ada
tali)
• Kaos kaki berwarna dominan putih
• Tidak boleh bertato
• Kuku tidak boleh panjang dan tidak diwarnai
• Tidak boleh menggunakan aksesoris berlebihan kecuali jam
tangan
• Tidak boleh menggunakan soft lens

Contoh potongan rambut

Contoh Baju dan Celana
Peserta PPS Laki-laki

b. Perempuan
• Baju kemeja putih polos tidak transparan dan celana atau rok
(model rempel atau span yang tidak ketat), bahan berwarna
hitam (baju dimasukan dan tidak diperbolehkan memakai
celana jeans)
• Kerudung berwarna putih dan memakai dalaman kerudung
(ciput topi) berwarna putih (tidak mengenakan kerudung

•
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pashmina atau kerudung instan, bahan kerudung dapat berupa
paris, saudia, atau kain yang tidak tipis dan menerawang)
Apabila tidak mengenakan kerudung diwajibkan menggunakan
hairnet (tidak berponi) dan rambut tidak dalam keadaan dicat
Sepatu dominan berwarna hitam dan bertali hitam (jika ada
tali)
Kaos kaki berwarna dominan putih
Kuku tidak boleh panjang dan tidak diwarnai
Tidak menggunakan make up
Tidak boleh menggunakan aksesoris berlebihan kecuali jam
tangan
Tidak boleh menggunakan soft lens

Contoh Peserta PPS perempuan
Yang menggunakan kerudung

Contoh Peserta PPS perempuan
yang tidak menggunakan kerudung

Contoh seragam bawahan peserta PPS perempuan
(rok atau celana bahan)

Sanksi bagi peserta PPS yang melanggar peraturan
1. Sanksi ringan
Diberikan apabila peserta PPS melanggar sebanyak satu (1) kali pelanggaran di setiap opsi
peraturan. Sanksi yang berhak diberikan yaitu:
A. Teguran dan peringatan
B. Diberi pembinaan moral dan akhlak
C. Bernyanyi di depan seluruh peserta PPS
D. Bagi peserta PPS yang membawa kendaraan roda dua, diberi mendorong
kendaraannya sampai lingkungan kampus dan bagi peserta PPS yang membawa
kendaraan roda 4 diberikan sanksi untuk membersihkan sampah di lingkungan
kampus
E. Peserta yang melanggar peraturan mengenai name tag, diberikan peringatan berupa
coretan dengan spidol merah
2. Sanksi sedang
Diberikan apabila peserta PPS melanggar sebanyak lebih dari atau sama dengan dua (2) kali
pelanggaran di setiap opsi atau jumlah jenis pelanggaran sebanyak lebih dari atau sama
dengan tiga (3) jenis. Sanksi yang berhak diberikan yaitu:
A. Tindakan langsung memotong rambut peserta jika dimulai pada hari ke dua (2) tidak
berpenampilan dengan tepat sesuai peraturan
B. Mengambil barang barang yang tidak boleh di bawa selama kegiatan PPS (rokok,
benda tajam, alkohol, dll) secara langsung
C. Pidato/orasi (maksimal 4 menit)
D. Di beri tugas khusus (edukasi)
E. Membersihkan ruangan
3. Sanksi berat
Diberikan apabila peserta PPS tidak hadir dan mengikuti kegiatan PPS sesuai dengan
ketentuan yang berlaku. Sanksi ini diberikan pula kepada peserta PPS yang melanggar
peraturan yang berat. Sanksi yang berhak diberikan yaitu:
A. Push up maksimal lima (5) kali dan bending atau sit up maksimal sepuluh (10) kali
dalam satu tindakan
B. Diserahkan kepada panitia pusat
C. Diserahkan kepada panitia Stikes
D. Di serahkan kepada pihak yang berwajib (polisi)
E. Mengikuti PPS kembali di tahun berikutnya

