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PANCA PRASETYA OKKABUN
INSTITUT PERTANIAN STIPER YOGYAKARTA
Kami peserta OKKABUN INSTIPER Yogyakarta, berjanji :
1.
2.
3.
4.
5.

Patuh dan Setia pada peraturan Institut Pertanian Stiper Yogyakarta.
Patuh dan setia pada tata tertib OKKABUN INSTIPER Yogyakarta.
Menjaga nama dan martabat INSTIPER Yogyakarta.
Bersikap hormat terhadap Pembimbing, sesama mahasiswa dan masyarakat.
Menerima dan menjalankan dengan patuh semua acara OKKABUN INSTIPER
Yogyakarta.

6. Menerimadanmenjalankandenganì¥Á15@
11ð¿1111111111111F11
TATA TERTIB PESERTA OKKABUN
1bjbjÏ2Ï2111111111111111111
INSTITUT PERTANIAN STIPER YOGYAKARTA
1,@1 mengikuti semua acara OKKABUN 2017 – 2018
Wajib
Wajib bersikap dan berpakaian sopan.
Dilarang mengeluarkan ucapan kotor atau suara keras yang dapat membuat gaduh.
Dilarang membawa alat komunikasi (Hand Phone, HT,dll).
Dilarang menitipkan alat komunikasi ke panitia dengan alasan apapun
Dilarang memakai perhiasan, assesoris dan atau barang berharga.
Dilarang makan, minum dan lain-lain yang sifatnya mengganggu kelancaran acara
OKKABUN.
8. Dilarang merokok.
9. Dilarang membawa dan menggunakan minuman keras dan narkoba, psikotropika
dan napza.
10.Dilarang membawa senjata tajam, selain alat kerja yang diberikan oleh Panitia.
11.Dilarang merusak tanaman dan fasilitas di kebun.
12.Dilarang keluar area kampus / kebun.
13.Wajib ikut menjaga kebersihan, keamanan dan ketertiban lingkungan.
14.Pelanggaran terhadap tata tertib ini akan dikenakan sanksi dan dapat dinyatakan
tidak lulus OKKABUN
15.Bagi yang melakukan tindakan kriminal akan dinyatakan tidak lulus OKKABUN
dan diserahkan kepada pihak kepolisian.
16.Mahasiswa yang tidak lulus wajib mengulang OKKABUN dengan biaya sendiri
17.Ketentuan yang belum tercantum dalam tata tertib ini, akan diatur kemudian.
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Kewajiban Mahasiswa Peserta OKKABUN
(Orientasi Kampus dan Kenal Kebun) TA 2017–2018
A. Peserta Wajib hadir dan memakai atribut Okkabun selama kegiatan OKKABUN mulai
tanggal 12 – 20 Agustus 2017
1. Hari Sabtu & Minggu , tanggal 12 – 13 Agustus 2017 dengan ketentuan :
a. Peserta Okkabun hadir di tempat apel yang ditentukan selambatnya pukul 06.00 wib
b. Umum Laki - laki dan Perempuan :
- Memakai seragam lapangan (kaos putih polos lengan panjang dan celana panjang
gelap/bukan jeans). (sepatu tertutup / sepatu kets)
2. Hari Senin s/d Rabu, tanggal 14 – 16 Agustus 2017 dengan ketentuan sebagai berikut :
a. Peserta Okkabun memasuki Kampus INSTIPER Maguwoharjo jam 06.00 wib
b. Umum laki – laki dan perempuan:
- Membawa alat tulis dan buku tulis.
- Kaos kaki putih polos diatas mata kaki.
c. Khusus laki – laki :
- Pakaian kemeja putih polos lengan panjang dan berdasi panjang hitam (polos)
- Celana panjang hitam (bukan jeans), Ikat pinggang, Sepatu tertutup
- Rambut pendek, rapi dan asli, tidak diwarna.
- Tidak boleh ber tindik (piercing)
d. Khusus perempuan :
- Pakaian kemeja putih polos lengan panjang dan berdasi panjang hitam (polos)
- Rok hitam panjang di bawah lutut (bukan jeans), Ikat pinggang, Sepatu tertutup.
- Rambut diikat rapi
3. Hari Kamis - Minggu, 17 - 20 Agustus 2017.
Hari Kamis, 17 Agustus 2017, Peserta Okkabun siap di kampus INSTIPER
Maguwoharjo jam 06.00 wib
a. Peserta Okkabun memasuki Kampus INSTIPER Maguwoharjo jam 06.00 wib
b. Khusus Pria:
- Pakaian kemeja putih polos lengan panjang dan berdasi panjang hitam (polos)
- Celana panjang hitam (bukan jeans), Ikat pinggang, Sepatu tertutup
- Rambut pendek, rapi dan asli, tidak diwarna.
- Tidak boleh ber tindik (piercing)
c. KhususWanita:
- Pakaian kemeja putih polos lengan panjang dan berdasi panjang hitam (polos)
- Rok hitam panjang di bawah lutut (bukan jeans), Ikat pinggang, Sepatu tertutup.
Rambut diikat rapi
d. Untuk keberangkatan ke KP2 Ungaran hari Rabu, tanggal 17 Agustus 2015:
- memakai seragam lapangan (kaos putih polos lengan panjang dan celana
panjang gelap). (sepatu tertutup/ sepatu kets)
e. Masing – masing peserta wajib membawa:
Perlengkapan lapangan dimasukkan dalam tas punggung:
o Pakaian kemeja putih polos lengan panjang, dasi hitam polos. Wanita Rok hitam
panjang di bawah lutut. Pria celana panjang hitam
o Membawa air minum 1,5 lt (1 botol) dan bekal makanan dimasukkan dalam tas
kantong gandum
o Peralatan makan dan minum yang terbuat dari bahan seng/kaleng.
o Obat - obatan pribadi, Alat tulis dan alat mandi
o Tempat minum veldples
o Pakaian ganti untuk 3 hari di lapangan dimasukkan plastik
o pakaian hangat/jaket
o Perlengkapan ibadah.
o Jas hujan/ponco dan senter batere (wajib)
f. Masing – masing regu :
• Cangkul (5), Sabit (5)
• Galon Aqua kosong 19 lt (1)
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g. Masing – masing kelompok tidur :
• Membawa tongkat pramuka (2 buah) untuk mendirikan tenda
• 3 tali tenda @ 5 m, 1 tali tenda @ 10 m
• Patok minimum 10 buah (patok besi)
• Tikar (3)
• Lampu badai (2 buah)
• Garam (min 1 kg)
B. Atribut:
1. Warna : Fakultas Pertanian warna hijau, Fakultas Teknologi Pertanian warna kuning,
Fakultas Kehutanan warna merah.
2. Papan nama (persegi lima) dari karton(tebal 2,5 mm) tiap sisi panjang 15 cm dengan
warna sesuai fakultas masing –masing dan no regu.
3. Caping di cat sesuai dengan warna fakultas
4. Papan Nama diberi gantungan dari pita warna sesuai dengan warna fakultas masing –
masing dengan jarak dari tepi kiri dan kanan1 cm, dan identitas tergantung 5 cm diatas
pusar (batas bawah papan nama)
5. Tulisan dalam papan nama dengan tulisan tangan huruf Kapital (menggunakan spidol
permanen warna hitam):
Nama Depan lengkap, nama belakang disingkat, Ukuran tinggi 8 cm
No Mahasiswa dan Jurusan, No Regu ukuran 5 cm
6. Alat tulis dan air minum dibawa dengan tas kantong gandum diberi identitas Nama dan
No. Mahasiswa (huruf kapital) dengan warna hitam
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TATA TERTIB
OKKABUN 2017, di KP2A UNGARAN,
17 – 20 Agustus 2017

1. Wajib Makan bersama satu kelompok ditempat yang telah
ditentukan.
2. Wajib selalu membaca pengumuman di sela istirahat di papan
pengumuman
3. Wajib melaksanakan tugas piket malam yang telah ditentukan.
4. Wajib membawa alat tulis, berpakaian sesuai dengan ketentuanpada
setiap acara.
5. Wajib mengembalikan peralatan makan dalam keadaan bersih di
tempat semula. (dicuci oleh kelompok masing-2), setelah selesai
makan.
6. Tanggung jawab pembagian makan dalam kelompok dikoordinir
oleh ketua kelompok dan menjadi tanggung jawab bersama.
7. Dilarang membuang sampah sembarangan.
8. Dilarang mengambil peralatan makan di dapur.

