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PERATURAN PENGENALAN KEIIIDUPAN KAMPUS MAEASISWA BARU

FAKULIAS TEKNIK

UNTVERSITAS BRAWIJAYA 2022

l. Kegiatan Pengenalan Kehidupan Kampus Mahasiswa Baru Fakultas Teknik

Universitas Brawijaya 2022 (PKKMB FT-tm 2022) diadakan pada tanggal 19

Agustus 2022.

2. Kegiatan PKKMB FTile 2022 dimulai pada pukul 05.30 WIB.
3. Mahasiswa Baru Fakultas Teknik Universitas Brawij aya 2022 diwajibkan dahng tepet waktu dalam

keadaan sudah beribadah.

4. Titik kumpul Mahasiswa Baru Fakultas Teldk Universitas Brawij ayz 2022'.

o Putra berada pada sebelah utara (depan) Gedung Teknik Kimia.
. Putri berada pada sebelah selatan (belakang) Gedung Teknik Kimia dan selatan

(belakang) Gedung A$itektur.
5. Mahasiswa Baru Fakultas Teknik Universitas Brawijaya 2022 datang dengan ketentuan

dan memakai:
. Putra:

a. Rambut rapi dengan potongan ukuran l-l-1.
b. Rambut tidak disemir atau diwamai selain wama hitam.

c. Memakai keplek sesuai dengan ketentuan.

d. Memakai kemeja putih berkerah lengan panjang dan fidak ketat.

e. Pakaian rmtuk putra dimasukkan.

f. Memakai dalaman kaos putih polos.

g. Memakai celana pnjang bahan (bukanTears) wama hitam polos, tidak fransparan,

dan tidak ketat.

h. Memakai ikat pinggang hitam polos

i. Memakai kaos kaki wama putih polos di atas mata kaki.
j. Memakai sepatu sporr berwarna gelap.

k. Memakai dasi berwama hitam polos.

o putri:

a. Rambut diikat rapi ke belakang dengan ikat rambut karet wama hitam polos.

b. Poni rambut dijepit dengan jepit hitam.

c. Rambut tidak disemir atau diwamai selain wama hitam Oagi yang tidak
berhijab).

d. Memakai keplek sesuai ketentuan.

e. Memakai kemeja putih berkerah lengan panjang dan tidak ketat.

f. Pakaian untuk putri tidak dimasukkan.
g. Memakai dalaman kaos putih minimal sesiku.

h. Memakai rok panjang minimal semata kaki, polos berwama hitar& tidak
transparan, dan tidak ketat.
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i. Bagi putri yang berkerudung memakai kerudung segiempat baban berwama
putih, tidak bermotif, dan tidak terawang.

j. Kerudung wajib menutupi dada.

k. Memakai rJo,larnan celana leggizg minimal selutut

l. Memakai ikat pinggang hitam polos

m. Memakai kaos kaki war-na putih polos di atas mata kaki.

n. Memakai sepatu sport berwarna gelap.

o. Memakai dasi berwama hitam polos.

6. Mahasiswa Baxu Fakultas Teknik Univenitas Brawij aya 2022 dilarang:
- Menegunakan perhiasan dan aksesoris.

- Membawa rokok, korek api, senjata tajam, dan minuman keras.

- Memakai dan membawa makc zp dan parfirm.

- Memakai tato (permanen maupun temporer).
- Menghidupkan alat komunikasi dan elektronik saat kegiatan berlangsung.

- Membawa kendaraan pribadi ke area kampus Universitas Brawijaya.
- Membawa barang diluar ketentuan

7. Semua barang bawaan dibawa menggunakan tas ransel berwama hitam dan diberi identitas diri
sesuai ketentuan.

8. Mahasiswa Baru Fakultas Teknik Universitas Brawijaya 2022 diharuskan

menggunakan pita di lengaq apabila:

o Sakit (Biru)
o Menstruasi (Merah)
o Disabilitas (Kuning)

9. Untuk ket€ntuan-ketentuan barang bawaa4 keplek, dan buku catatan dapat dilihat di
MadingBiru.
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