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Atribut  
 Memakai baju kemeja putih lengan panjang dengan celana panjang 

kain berwarna hitam ( tidak kecil, sempit, ataupun ciut ). 

 Untuk MABA putri menggunakan dasi kupu – kupu hitam dan 

untuk MABA putra menggunakan dasi hitam panjang. 

 Menggunakan sabuk yang berisi gesper lambang jurusan masing – 

masing MABA. 

 Menggunakan topi universitas dengan diisi kain biru di bagian 

belakang berisikan tulisan “PKKMB FISIPOL UNWAR 2017” 

dengan warna spidol perak/silver dengan ukuran kain (P= 40cm, 

L= 35cm, P.tali pengikat=100cm/menyesuaikan kepala). 

 



 Menggunakan sepatu kets hitam polos bertali kur berwarna biru. 

 Menggunakan kaos kaki panjang berwarna biru polos. 

 Menggunakan name tag yang di download dari web 
www.lmfisipolunwar.org (ukuran 13x10, kertas blues white, tempat 
nametag B4 diikat tali kur berwarna biru) 

 Membuat kartu pelanggaran yang di download dari web 
www.lmfisipolunwar.org ukuran 13x10 kertas blues white 

 Membuat surat pernyataan yang di download dari web 
www.lmfisipolunwar.org 

 Membawa tas Universitas. 

 Membawa jas almamater. 

 Membawa baju kaos PKKMB FISIPOL UNWAR 2017 
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Peraturan Umum 
 Semua MABA  diperbolehkan membawa HP  tetapi tidak boleh 

digunakan pada saat kegiatan berlangsung. 

 Untuk rambut laki – laki 1,2,1 dan untuk perempuan dikepang dua 
dengan menggunakan pita biru. 

 Untuk MABA perempuan tidak diperbolehkan menggunakan poni, make 
up, dan accecories. 

 Untuk MABA laki-laki tidak boleh menggunakan anting/tindik 

 Semua MABA tidak diperbolehkan menggunakan jam tangan dan 
perhiasan. 

 Rambut semua MABA tidak boleh berwarna (disemir/dicat) 

 Peserta yang memiliki mata normal tidak boleh menggunakan softlens 
(jika minus menggunakan softlens bening/hitam) 

 Semua MABA tidak boleh membawa rokok, vape, atau benda terlarang 
seperti minuman keras, obat- obatan terlarang (narkotika). 
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Pelanggaran 

 Setiap peserta akan dikenakan sanksi apabila 

melakukan pelanggaran terhadap tata tertib yang 

ditentukan. Pelanggaran yang dilakukan oleh peserta 

dikelompokkan menjadi tiga yaitu : 

 



1. Pelanggaran ringan (small) meliputi :  

 Terlambat 5 menit tanpa alasan yang bisa diterima 

 Tidak membawa tugas < 10 yang diinstruksikan oleh panitia 

 Mengobrol dengan peserta lain selama acara berlangsung   

 Membuang sampah tidak pada tempatnya 

 Meninggalkan acara tanpa seijin panitia 

 



2. Pelanggaran sedang (medium) meliputi : 

 Terlambat 10 menit tanpa alasan yang bisa diterima 

 Tidak membawa tugas > 10 yang diinstruksikan oleh panitia 

 Tidur ketika acara berlangsung 

 Tidak serius dalam menyimak materi yang disajikan  

 Tidak sepenuh hati mengindakan instuksi yang diberikan oleh 

panitia  

 Membawa atau memainkan HP pada saat acara berlangsung 

 



3. Pelanggaran berat (large) meliputi : 

 Terlambat lebih dari 15 menit tanpa alasan yang bisa diterima 

 Melakukan tindakan dan ucapan yang bersifat melecehkan 
sesama peserta, panitia pelaksana dan pembicara  

 Bentrok fisik atau memicu terjadinya bentrok fisik baik antar 
peserta, panitia      pelaksana serta pihak lain yang terlibat 
dalam kegiatan  

 Membawa benda terlarang seperti minuman keras, obat- 
obatan terlarang, serta barang lainnya yang dapat 
membahayakan pihak lain.  

 Merokok saat acara berlangsung 
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Sanksi 

 Kepada peserta yang melanggar tata tertib dan semua 

ketentuan yang ditetapkan oleh panitia diberikan sanksi sesuai 

dengan tingkat pelanggaran yang bersangkutan. Sanksi 

diberikan mulai dari: teguran, peringatan sampai dengan 

dikeluarkan sebagai peserta PKKMB. 
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Penilaian 

 Penilaian terhadap setiap peserta dilakukan oleh tim 

yang ditugaskan khusus untuk itu. Kriteria Penilaian, Kriteria 

yang dinilai untuk penentuan kelulusan peserta menggunakan 

variabel sebagai berikut:  

 1. Kehadiran dalam setiap kegiatan  

 2. Keseriusan mengikuti kegiatan  

 3. Kedisiplinan memanfaatkan waktu  

 4. Ketekunan dalam menyimak materi  

 5. Ketaatan dalam mengikuti tata tertib  
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Bobot Penilaian 

 Penilaian terhadap masing-masing indikator setiap 

variabel diberikan bobot sbb: 



1. Kehadiran dalam setiap kegiatan  

 Penilaian terhadap kehadiran peserta dilakukan setiap 

sesi dengan indikator dan bobot nilai sbb:  

 Hadir tepat waktu.   Nilai: 80  

 Terlambat <15 menit.  Nilai: 60  

 Terlambat> 15 menit  Nilai: 40  

 Tidak hadir.    Nilai: 20  

 Nilai rata-rata variabel kehadiran dihitung dengan 

menjumlahkan nilai kehadiran setiap sesi dibagi dengan jumlah 

sesi. 



2. Keseriusan dalam mengikuti kegiatan  

 Penilaian terhadap keseriusan mengikuti kegiatan 

dilakukan setiap sesi dengan indikator dan bobot nilai sbb :  

 Tidak pernah keluar ruangan Nilai: 80  

 Keluar ruangan 2x   Nilai: 60  

 Keluar ruangan 3x   Nilai: 40  

 Keluar ruangan >3x   Nilai: 20  

 Nilai rata-rata variabel keseriusan mengikuti kegiatan 

dihitung dengan menjumlahkan nilai setiap sesi dibagi dengan 

jumlah sesi  

 



3. Kedisiplinan dalam memanfaatkan waktu  

 Penilaian terhadap kedisiplinan memanfaatkan waktu 
istirahat dilakukan sesuai jadwal istirahat dengan indikator dan 
bobot sbb:  

 Tepat waktu masuk ruangan  Nilai: 80  

 Terlambat <15 menit  Nilai: 60  

 Terlambat >15-30   Nilai: 40  

 Terlambat > 30 menit  Nilai: 20  

 Nilai rata-rata variabel kedisiplinan dihitung dengan 
menjumlahkan nilai rata-rata setiap sesi istirahat dibagi dengan 
jumlah sesi istirahat . 

 



4. Ketekunan dalam menyimak materi  

 Penilaian terhadap ketekunan menyimak materi 

dilakukan setiap sesi dengan indikator dan bobot sbb:   

 Tekun menyimak materi yang disajikan   Nilai: 80  

 Sambil ngobrol dengan peserta lain    Nilai: 60  

 Mengganggu peserta lain     Nilai: 40  

 Tidak menyimak materi yang disajikan  Nilai: 20  

 Nilai rata-rata variabel ketekunan menyimak materi 

dihitung dengan menjumlahkan nilai rata-rata setiap sesi dibagi 

dengan jumlah sesi. 

 



5. Ketaatan dalam mengikuti tata tertib  

 Penilaian terhadap ketaatan mengikuti tata tertib 

dengan indikator dan bobot sbb:  

 Mengikuti semua tata tertib   nilai: 80  

 Melanggar 1 tata tertib   nilai: 60  

 Melanggar 2 tata tertib   nilai: 40  

 Melanggar > 2 tata tertib   nilai: 20  

 Nilai variabel ketaatan mengikuti tata tertib dihitung 

dari item jumlah tata tertib yang dilanggar.  



 Penilain Akhir Kegiatan 

 

Formula yang dipakai untuk menentukan nilai akhir adalah sbb : 

 

Jumlah nilai rata-rata variabel semua semua sesi      

Jumlah semua sesi yang dinilai  



 Standar kelulusan  

 Peserta PKKMB tingkat Fakultas dinyatakan lulus 

apabila memperoleh nilai akhir minimal 75 
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Tugas  
TUGAS WAJIB UNTUK MABA 

 Semua MABA wajib mempelajari dan menghafal : 

1. Lagu Hymne Universitas Warmadewa 

2. Lagu Mars Universitas Warmadewa 

3. Lagu Mars Fisipol Universitas Warmadewa 

4. Lagu Darah Juang 

5. Lagu Mars Mahasiswa  (totalitas perjuangan) 

6. Lagu Buruh Tani 

7.      Sumpah Mahasiswa 

8.      Senam dari Panitia PKKMB FISIPOL UNWAR 2017 

 

 

 
NB : semuanya dapat dilihat di YOUTUBE FISIPOL UNWAR 

 

 

 



 Semua MABA wajib mengupload foto dengan format border (twibbon) yang telah 

disediakan dari web www.lmfisipolunwar.org 

 Diupload ke facebook dan atau instagram dengan men-tag lmfipolunwar dengan caption: 

 Nama Lengkap 

 Jurusan 

 Alasan memilih FISIPOL 

 “saya cinta tanah air” 

 dengan menggunakan hastag #PKKMBFISIPOLUNWAR2017 

#THEBLUESISTHEBESTFISIPOL #KITABANGGAKITAFISIPOLUNWAR 

#FISIPOLMUDA #HIDUPFISIPOL #JAYAFISIPOL! 

 Foto dinyatakan sudah diterima ketika mendapatkan respon dari admin official account 

 Semua MABA wajib memiliki Buku Panduan PKKMB FISIPOL UNWAR 2017 yang 

dibawa selama kegiatan berlangsung (sesuai dengan ketentuan) yang di download dari web 

www.lmfisipolunwar.org 

 

 



Kamis, 7 September 2017 

TUGAS – TUGAS YANG WAJIB DIBAWA OLEH MABA 

 
TUGAS PAGI 

 

1. Membawa 1 buah balon gas helium berwarna biru. 

2. Membuat essay alasan memilih FISIPOL  minimal 4 halaman dikertas 
double folio ditulis tangan menggunakan tinta biru. 

3. Membuat biografi tentang perjalanan hidup dari lahir sampai dewasa 
minimal 2 halaman dikertas A4 ditulis tangan menggunakan tinta biru. 

4. Membuat paper arti dari warna biru minimal 2 halaman dikertas A4 ditulis 
tangan menggunakan tinta biru. 

5. Membuat biografi tokoh idola minimal 2 halaman dikertas A4 ditulis 
tangan menggunakan pulpen berwarna - warni ( minimal ada 3 warna, 
warna berbeda disetiap kata, didominasi dengan warna biru ). 

6. Membawa buku tulis ukuran bebas bersampul kertas metalik kilap 
berwarna biru dan pulpen tinta biru merk bebas( buku ini untuk buku 
catatan setiap materi selama kegiatan) 

  

 



TUGAS SIANG 

 

1. Membuat makalah dengan ketentuan sebagai berikut : 

• Untuk tema sesuai dengan jurusan yang dipilih oleh MABA. 

• Dikerjakan tidak tulis tangan, melainkan diketik dengan 

maksimal 20 halaman (font times new roman size: 12. Line 

spacing: 1,5. Paper size : A4) 

• Dibagian kata pengantar harus disertakan dengan TTD 

Steering Committee. 

• Dijilid menggunakan sampul mika berwarna biru. 

 



Format Makalah: 

  Halaman depan 

 Cover : berisi judul makalah (paling atas dengan huruf kapital dengan 
font times new roman size 14. 

  Berisi logo Universitas 

 Identitas di cover: berisi Nama Penulis (font times new roman size 12) 

 Di bagian bawah identitas berisi nama jurusan, fakultas, universitas dan 
tahun ajaran 2017/2018 

 Format kata pengantar : 

 Berisi kata pengantar mengenai makalah yang dibuat, di bagian bawah 
setelah membuat kata pengantar diisikan tempat pembuatan makalah 
berserta tanggal, bulan, tahun (contoh: Denpasar, 17 Agustus 2017 ) 
dibawahnya berisi Steering Committee dan Cap Panita Pelaksana. 

 



 Bagiaan-bagian makalah : 

 Cover 

 Kata pengantar (i) 

 Daftar isi (ii) 

-Bab I Pendahuluan: 

 1.1 Latar Belakang 

 1.2 Rumusan Masalah 

 1.3 Tujuan Pembahasan 

-     Bab II Pembahasan 

-     Bab III Penutup: 

 Simpulan 

 Saran 

 Daftar pustaka 

 

 

 



  

  

2. Membuat video tentang analisis permasalahan sosial yang 

ada di lingkungan sekitar (permasalahan sosial, limbah, 

sampah, dll) dengan durasi video minimal 5 menit di copy 

dalam sebuah kaset CD-R 

3. Membuat paper mengenai “Bela Negara” minimal 2 

halaman dikertas A4 ditulis tangan menggunakan tinta biru 

 



TUGAS KELOMPOK: 
 

1. Membuat yel – yel semenarik mungkin. 

2. Menyiapkan sebuah pentas seni (durasi minimal 5 menit) untuk di 

Hari Sabtu Tgl 9 September 2017 

3. Membuat makalah dengan ketentuan sebagai berikut: 

• Menonton salah satu berita di televesi (chanel bebas). Kemudian 

meringkas hasil berita tersebut kemudian dijadikan sebuah makalah. 

• Dikerjakan tidak tulis tangan, melainkan diketik dengan format 

tulisan “Times New Roman” ukuran 12 dan kertas A4 

• Berisi bagian – bagian yang harus diisi sebagaimana mestinya sebuah 
makalah 

• Berisi lampiran tentang kerja kelompok kalian. 

• Dijilid menggunakan sampul mika berwarna biru 

( dikumpul hari Kamis, 7 September 2017 di siang hari ) 

 



TUGAS MAKANAN DAN MINUMAN 

 

PAGI 

1. Membawa 1 minuman tempat dugem . 

2. Membawa 1 susu hasil pertenakan belanda 

3. Membawa 2 biskuit ade rai. 

4. Membawa 1 bantal sobek isi darah. 

5. Membawa 1 minuman dengan barcode 8 997035 111110  

SIANG 

1. Membawa 1 nasi merdeka. 

2. Membawa 1 air bening kemasan 600ml. 

3. Membawa 1 buah malam minggu. 

4. Membawa 2 snack lambang Negara kita. 

 

 



Jumat, 8 September 2017 

TUGAS – TUGAS YANG WAJIB DIBAWA OLEH MABA 

 

 

TUGAS PAGI 

1. Membuat paper mengenai “ masalah sosial” minimal 2 halaman 
dikertas A4 ditulis tangan menggunakan tinta biru. 

2. Membuat paper mengenai “ masalah budaya” minimal 2 halaman 
dikertas A4 ditulis tangan menggunakan tinta biru. 

3. Membuat deskripsi tentang nama panggilan masing – masing 
minimal 2 halamaan dikertas A4 ditulis tangan menggunakan 
tinta biru. 

4. Membuat essay tentang masalah yang lagi hot news (booming), 
tentang “sosial politik” serta berikan solusi dari masalah tersebut 
menurut pendapat pribadi. Minimal 2 halaman dikertas A4 
ditulis tangan menggunakan tinta biru. 

 

 



TUGAS SIANG 

  

1. Membuat ringkasan sejarah Universitas Warmadewa dikertas 
double folio minimal 2 halaman ditulis tangan menggunakan 
tinta biru. 

2. Membawa buku tulis ukuran bebas bersampul kertas metalik 
kilap berwarna biru. (buku ini untuk buku tanda tangan Panitia, 
Dosen, Pegawai dan Peserta) *format kolom lihat pada buku 
panduan 

3. Membuat ringkasan sejarah Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 
Universitas Warmadewa di kertas double folio minimal 2 
halaman ditulis tangan menggunakan tinta biru 

4. Menulis Visi Misi Universitas Warmadewa dikertas A4  
menggunakan tinta biru. 



5. Menulis Visi Misi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 

Universitas Warmadewa dikertas A4 menggunakan tinta 

biru 

6. Membuat paper mengenai “bangsa Indonesia” minimal 2 

halaman dikertas A4 ditulis tangan menggunakan tinta biru. 

7. Menulis lagu Mars Mahasiswa dikertas A4 ditulis tangan 

menggunakan tinta biru  

 

 



TUGAS MAKANAN DAN MINUMAN 

 

PAGI 

1. Membawa 2 roti sundel bolong. 

2. Membawa 1 botol air putih. 

3. Membawa 1 biskuit tahi lalat. 

4. Membawa 1 minuman banyak sensasinya. 

 

SIANG 

  

1. Membawa 1 nasi kerucut  

2. Membawa 1 minuman VI. T 600ml 

3. Membawa 2 biskuit 3D 

4. Membawa 1 buah loncat 

 



Sabtu, 9 September 2017 

TUGAS – TUGAS YANG WAJIB DIBAWA OLEH MABA 

 

1. Membuat surat cinta & surat benci untuk panitia, lalu 

dimasukan dalam sebuah amplop berwarna biru, bagian 

depan diisi keterangan surat, nama penerima dan nama 

pengirim. 

2. Membuat paper mengenai “masalah politik” minimal 2 

halaman dikertas A4 ditulis tangan menggunakan tinta biru. 

3. Menulis lagu Indonesia Raya dikertas A4 ditulis tangan 

menggunakan tinta biru. 

4. Menulis lagu Darah Juang dikertas A4 ditulis tangan 

menggunakan tinta biru 

 



5. Menulis Lagu Mars FISIPOL dikertas A4 ditulis tangan 
menggunakan tinta biru 

6. Menulis “Sapta Bayu” Universitas Warmadewa dikertas A4 
menggunakan tinta biru. 

7. Menulis Hymne & Mars Universitas Warmadewa dikertas A4 
menggunakan tinta biru. 

8. Menulis sumpah mahasiswa dikertas A4 menggunakan tinta biru. 

9. Menulis Visi & Misi Jurusan yang dipilih oleh masing – masing 
MABA dikertas A4 menggunakan tinta biru 

10. Menulis lagu Buruh Tani dikertas A4 ditulis tangan menggunakan 
tinta biru. 

11. Membawa alat – alat kebersihan (berupa sapu, lap pel, dll)  

 



TUGAS MAKANAN DAN MINUMAN 

 

1. Membawa 2 coklat lebih baik 

2. Membawa 1 air lumpur kemasan persegi 

3. Membawa 1 air bening isi ulang 

4. Membawa 5 biji hijau penuh ketombe 
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Contoh Name Tag  

Depan 

Dapat di Download di: www.lmfisipolunwar.org 



Contoh Name Tag  

Belakang 

Dapat di Download di: www.lmfisipolunwar.org 



Contoh surat pernyataan 



Logo HMJ 
HMJ – Ilmu Pemerintahan 

HMJ – Ilmu Administrasi 



Contoh Border (twibbon)  

 Border dapat di download  

di web : www.lmfisipolunwar.org 





Contoh bagian belakang 



Official Account 

Badan Eksekutif Mahasiswa 

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 

Universitas Warmadewa 

Line   : @rso1002w 

Instagram : lmfisipolunwar 

Facebook : Lembagamahasiswa Fisipol Unwar 

Twitter  : @bemfisipolunwar 

Email  : bemfisipolunwar@gmail.com 

Blog  : www.lmfisipolunwar.org 

Youtube : Fisipol Unwar 

 

mailto:bemfisipolunwar@gmail.com


Terima Kasih 

Badan Eksekutif Mahasiswa 

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 

Universitas Warmadewa 

2017/2018 


