SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN RAJAWALI
Ijin Mendiknas RI Nomor 174 / D / O / 2008
Kampus I : Jalan Rajawali Barat Nomor 38 Bandung 40184
Kampus II : Jalan Cihanjuang Nomor 303 (km 6,3) Bandung Barat 40559

Tel. ( 022 ) 6079141
Tel. ( 022 ) 6647780

PENGUMUMAN
NOMOR Peng. 016 / SR-I / K / VIII / 17
TENTANG
KEGIATAN PENGENALAN KEHIDUPAN KAMPUS BAGI MAHASISWA BARU ( PKKMB )
PROGRAM SARJANA DAN DIPLOMA TAHUN AKADEMIK 2017 / 2018

1. Kegiatan PKKMB Program Sarjana dan Diploma TA 2017 / 2018 wajib diikuti oleh :
a. Mahasiswa baru TA 2017 / 2018 ; dan
b. Mahasiswa lain yang belum mengikuti kegiatan Pengenalan Program Studi (PPS) / PKKMB tahun
sebelumnya.
2. Kegiatan PKKMB dilaksanakan pada tanggal 6 s.d. 8 September 2017 bertempat di Kampus II STIKES
Rajawali.
3. Peserta Kegiatan PKKMB yang tidak tinggal di asrama Kampus II STIKES Rajawali wajib hadir pada tanggal
6 September 2017 pada pukul 07.00 WIB.
4. Hal-hal yang perlu diperhatikan :
a. Pakaian kegiatan PKKMB bagi pria :
1) Kemeja lengan panjang berwarna putih tanpa corak dan gambar ;
2) Celana panjang berbahan kain (bukan jeans) berwarna hitam ;
3) Ikat pinggang berwarna hitam dengan gesper standar ;
4) Kaus kaki berwarna putih tanpa corak dan / atau gambar, dengan ketinggian antara sepertiga bawah
sampai pertengahan tungkai bawah ;
5) Sepatu hitam (apabila bertali, tali berwarna hitam).
b. Pakaian kegiatan PKKMB bagi wanita :
1) Kemeja lengan panjang berwarna putih tanpa corak dan gambar ;
2) Celana panjang berbahan kain (bukan jeans) berwarna hitam dengan potongan yang tidak ketat ;
3) Kerudung berbentuk segi empat dan ciput (dalaman kerudung) berwarna putih tanpa corak dan / atau
gambar (bagi yang memakai kerudung) ;
4) Jepit rambut berwarna hitam dan hair nett berwarna hitam (bagi yang tidak memakai kerudung dan
memiliki rambut melewati kerah baju) ;
5) Ikat pinggang berwarna hitam dengan gesper standar ;
6) Kaus kaki berwarna putih tanpa corak dan / atau gambar, dengan ketinggian antara sepertiga bawah
sampai pertengahan tungkai bawah ;
7) Sepatu hitam tanpa hak.
c. Atribut yang dikenakan selama kegiatan PKKMB berupa kalung identitas, dengan ketentuan :
1) Terbuat dari kertas putih berukuran lebar 12 cm dan tinggi 15 cm ;
2) Pada bagian depan kertas, dicantumkan :
a) Nama depan peserta PKKMB menggunakan huruf kapital dengan jenis huruf Arial Narrow
berukuran 48 pt, dicetak tebal (bold), ditempatkan 6 cm dari tepi atas kertas dan di tengah terhadap
lebar ;
b) Tulisan “KELOMPOK ...” (tanpa tanda petik) menggunakan jenis huruf Arial Narrow berukuran
24 pt, dicetak tebal (bold), ditempatkan 1 cm di bawah nama peserta dan di tengah terhadap lebar ;
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3) Kertas dimasukkan ke dalam plastik name tag yang berukuran sesuai dengan ukuran kertas, dan
diberi tali berwarna :
a) hijau, untuk Program Studi S1 Keperawatan ;
b) biru, untuk Program Studi DIII Kebidanan ;
c) kuning, untuk Program Studi DIII Analis Kesehatan ;
d) merah, untuk Program Studi DIV Teknologi Laboratorium Medik.
d. Membawa satu buah buku tulis, dengan ketentuan :
1) Ukuran buku ± 16 cm × 21 cm ;
2) Isi buku 36 lembar ;
3) Disampul menggunakan kertas berwarna putih dan sampul plastik ;
4) Pada sampul kertas di bagian depan buku dicantumkan :
a) Logo STIKES Rajawali berdiameter 5 cm, terletak 5 cm dari tepi atas kertas dan di tengah terhadap
lebar ;
b) Nama peserta PKKMB, menggunakan huruf kapital dan jenis huruf Arial berukuran 14 pt,
ditempatkan 2 cm di bawah logo STIKES Rajawali dan di tengah terhadap lebar ;
c) Tulisan “KELOMPOK ...” (tanpa tanda petik) menggunakan jenis huruf Arial berukuran 12 pt,
ditempatkan 1 cm di bawah nama peserta dan di tengah terhadap lebar
d) Nama Program Studi peserta PKKMB, menggunakan huruf kapital dan jenis huruf Arial berukuran
12 pt, ditempatkan 1 cm di bawah nama kelompok dan di tengah terhadap lebar.
e. Menuliskan Hymne dan Mars STIKES Rajawali pada halaman pertama dan ketiga buku tulis yang dibawa,
dan menghafalkannya.
f. Membawa alas duduk, dengan ketentuan :
1) terbuat dari karton manila / sejenisnya berukuran 60 cm × 60 cm ;
2) warna :
a) hijau, untuk Program Studi S1 Keperawatan ;
b) biru, untuk Program Studi DIII Kebidanan ;
c) kuning, untuk Program Studi DIII Analis Kesehatan ;
d) merah, untuk Program Studi DIV Teknologi Laboratorium Medik.
3) dilapisi plastik pada kedua sisinya ;
4) pada salah satu bagian tepinya diberi tulisan nama dan NPM menggunakan spidol dengan tinggi huruf
± 3 cm.
g. Membawa alat tulis, papan alas untuk menulis (“papan ujian” / “papan jalan” / “papan dada” / clipboard),
perlengkapan ibadah, dan obat-obatan pribadi.
h. Membawa persyaratan registrasi (bagi yang belum melengkapi pada saat registrasi).
5. Pengumuman lain akan disampaikan kemudian.
Demikian, untuk menjadi perhatian.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 31 Agustus 2017
KETUA
SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN RAJAWALI,
Ttd.
TONIKA TOHRI, S.Kp., M.Kes.
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