PKKMB 2018 STBA YAPARI ABA BANDUNG
27Agustus 2018 s.d 30 Agustus 2018

1. KETENTUAN PAKAIAN & ATRIBUT PESERTA PKKMB
Laki-Laki:
a) Kemeja putih lengan panjang
b) Bawahan celana kain hitam panjang
c) Sepatu dominan warna hitam dan warna tali sesuai warna jurusan *lihat pada bagian ketentuan nametag
d) Memakai kaus kaki putih.
e) Memakai kaus dalam warna putih.
*bagi yang tidak memiliki seragam hitam-putih, boleh mengenakan seragam SMA-nya masing-masing.

a)
b)
c)
d)
e)

Perempuan:
Kemeja putih lengan panjang.
Bawahan rok kain warna hitam dibawah lutut.
Sepatu dominan warna hitam dan warna tali sesuai warna jurusan *lihat pada bagian ketentuan nametag
Memakai kaus kaki putih.
Memakai kaus dalam warna putih.
*bagi yang tidak memiliki seragam hitam-putih, boleh mengenakan seragam SMA-nya masing-masing.

2. KETENTUAN KERAPIHAN PESERTA PKKMB
a)
b)
c)
d)
e)

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

Laki-laki :
Pakaian bersih, rapi, dan sopan.
Baju dimasukkan.
Lengan kemeja tidak digulung.
Kemeja & bawahan tidak ketat maupun transparan.
Rambut :
 Disisir rapi,
 Tidak menyentuh kerah,
 Tidak menutupi dahi,
 Tidak menutupi telinga.
Perempuan
Pakaian bersih, rapi dan sopan.
Memakai kaus dalam warna putih.
Baju dimasukkan.
Lengan kemeja tidak digulung.
Kemeja dan bawahan tidak ketat maupun transparan.
Peserta PKKMB dilarang mengenakan makeup secara berlebihan.
Bagi yang tidak memakai jilbab, rambut ditata rapi, diikat ke belakang/dikepang dengan tali rambut.
Bagi yang berhijab agar mengenakan jilbab putih tanpa modifikasi
Standar pakaian rapi dan sopan yaitu tidak ketat dan tidak transparan.

3. KETENTUAN ATRIBUT PKKMB 2018
1) Name Tag
A. Menggunakan kertas ukuran A5
B. Hias dengan kreativitas masing-masing dan buat
sesuai format di samping.
C. Kertas dan tali Name Tag sesuai warna jurusan
a) Bahasa Inggris
: Merah Muda
b) Bahasa Prancis
: Putih
c) Bahasa Jerman
: Biru
d) Bahasa Jepang
: Kuning
2) Tas
Menggunakan tas PKKMB dari STBA.
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4. DAFTAR BARANG YANG HARUS DIBAWA OLEH SETIAP PESERTA PKKMB 2018
(Wajib dibawa setiap hari)
 Perlengkapan PKKMB 2018 (akan dibagikan oleh panitia pada hari Senin, 28 Agustus 2017)
 Fotokopi Identitas (KTP / Kartu Pelajar )
 Alat tulis (2 buah pulpen)
 Perlengkapan sholat
 Sandal jepit
 Obat-obatan pribadi
*bagi yang memiliki riwayat penyakit
 Uang tunai secukupnya dan sewajarnya
 Makanan :
a) Roti
*samakan ukuran dengan kelompoknya
b) Makanan ringan (2 jenis)
*samakan ukuran dengan kelompoknya
c) Permen (5 buah)
*samakan jenis dengan kelompoknya
d) 1 jenis buah-buahan (1buah)
*samakan jenis dengan kelompoknya
e) Air mineral 1,5 liter (1 botol) *tag merek dihilangkan.
f) Air berperisa (1 pouch/botol) *samakan jenis & ukuran dengan kelompoknya

Barang-barang pribadi menjadi tanggung jawab sendiri.
(28 & 29 AGUSTUS 2018)
a. Memakai baju PKKMB & celana training dari rumah.
b. Membawa atribut dan pakaian seragam sesuai ketentuan.
c. Membawa tugas dan barang.
5. TUGAS
Kelompok
a. Membuat esai sesuai nama kelompoknya
 Ditulis tangan di kertas folio bergaris menggunakan pulpen hitam, berikan garis tepi di sisi kanan dan kiri
3cm. Semua anggota harus menulis, kemudian disahkan dengan tanda tangan setiap anggota kelompok
sebagai bukti telah berkontribusi dalam mengerjakan tugas.
 Dikumpulkan pada hari Rabu, 29 Agustus 2018 kepada masing-masing mentor.
 Berisi informasi mengenai perubahan/perkembangan suku, hal unik dan menarik mengenai suku tersebut.
b. Membawa tanaman hias
 Setiap kelompok membawa 1 pot tanaman hias
 Tanaman dibawa menggunakan polybag
 Dikumpulkan hari Kamis, 31 agustus 2018.
Individu
a. Mengisi Buku/ Note PKKMB dengan ditulis tangan
 Hal. 1
: Lagu Indonesia Raya
 Hal. 2
: Lagu Hymne STBA YAPARI-ABA Bandung
*butir nomor 1 & 2 diperiksa mentor pada hari Selasa, 28 Agustus 2018
*peserta harus menghafal HYMNE STBA
(cek link YouTube di akun Instagram @semastba atau di website STBA)
 Hal. 3
: Biodata kelompok, dengan format tabel (Nama, TTL, Jurusan, No. HP)
 Hal. 4-6
: Biodata teman seangkatan (Nama, Jurusan, No. HP)
*butir nomor 3 & 4 diperlihatkan setiap hari kepada mentor kelompok masing-masing
*data harus berasal dari orangnya langsung
b. Membuat karya tulis dengan tema PKKMB 2018
 Peserta PKKMB harus membuat karya tulis dengan tema PKKMB 2018
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 Tulisan berupa artikel, curhatan buku harian, karangan narasi, deskripsi, argumentasi, atau eksposisi (pilih
salah satu)
 Menggunakan pulpen tinta hitam,
 Tuliskan nama lengkap & nama kelompok,
 Dikumpulkan kepada mentor masing-masing pada hari Rabu, 29 Agustus 2018.
c. Membuat Surat Cinta dan Surat Benci
 Surat Cinta *dimasukkan ke dalam amplop berwarna pink. Tuliskan nama pengirim dan nama
penerimanya di dalam surat.
 Surat Benci *dimasukkan ke dalam amplop berwarna hitam. Tuliskan nama pengirim dan nama
penerimanya di dalam surat.
 Surat harus ditulis tangan.
 Terdapat minimal 10 kata bahasa asing sesuai jurusan bahasa yang akan dipelajari.
 Dikumpulkan pada hari Kamis, 30 agustus 2018.
d. Mengunggah foto-foto ke Instagram/ Twitter dengan Twibbon PKMB 2018
 Peserta wajib memfollow akun media sosial SEMA & PKKMB STBA
Ig : @semastba & @pkkmbstba
Twitter : @semastba
 Link untuk mengunduh twibbon ada di akun Instagram PKKMB STBA
 Cara menambahkan twibbon ke foto ada di akun Instagram PKKMB STBA
 Tag dan mention ke akun Instagram / Twitter SEMA & PKKMB STBA
 Menggunakan caption yang tertera di postingan tutorial upload
 Foto sudah harus diunggah sebelum hari Selasa, 28 Agustus 2018
6. Radius Kedatangan
a. Perempatan Jl. Cipaganti-RS. Advent
b. Wilayah antara SMAN 2 Bandung dan SMA Pasundan 8
c. Jl. Sastra (Ciwalk)
7. Radius Pulang
a. Perempatan Jl. Cipaganti-RS. Advent
b. Jl. Sastra (Ciwalk)
8. Waktu Kedatangan
a. 27 Agustus 2018, pukul 09.00 WIB
b. 28 Agustus 2018, pukul 06.30 WIB
c. 29 Agustus 2018, pukul 06.30 WIB
d. 30 Agustus 2018, pukul 06.30 WIB
*Dilarang membawa
i. Obat-obatan terlarang, rokok, senjata tajam,
senjata api,
ii. Kendaraan pribadi,
iii. Barang elektronik, alat makeup, aksesoris dan
barang berharga lainnya.

Selama acara berlangsung, peserta dilarang:
i. Mengenakan jaket dan sejenisnya,
ii. Memakai aksesoris,
iii. Menggunakan alat elektronik dalam bentuk apapun.

9. Nomor yang dapat dihubungi
a. Presiden Senat Mahasiswa
: Alya Galuh
b. Ketua Divisi Acara
: Ellen Gusty Ayu
c. Bagian Kesekretariatan
: Karina Febriani
*atau dapat menghubungi kontak masing-masing Mentor
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(081266000829)
(087825751441)
(081324921251)

