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Selayang Pandang Sie Disiplin SEHAT 2011 
 
Semarak Orientasi Mahasiswa Kesehatan Masyarakat (SEHAT) 2011 merupakan alur 

pengaderan BEM FKM pertama yang akan diikuti oleh mahasiswa baru (maba). Sebagai alur 
pengaderan pertama, SEHAT 2011 berperan penting dalam pembentukan mind set berpikir seorang 
maba. Pendidikan SMA atau sederajat yang menjadi tempat maba berasal tentu berbeda dengan 
kampus. Sebagai bentuk usaha membantu proses adaptasi inilah SEHAT 2011 berkepentingan 
untuk diadakan. 

Salah satu tujuan khusus SEHAT 2011 adalah adanya pembentukan mental sebagai 
mahasiswa yang excellent with morality dan adanya sense of belonging sejak dini kepada FKM UNAIR1. 
Sebagai usaha untuk mewujudkan tujuan ini, dibentuklah tim khusus yang menjadi bagian dari 
Organizing Committee (OC) yang menangani masalah kedisplinan peserta yang disebut sie displin 
(siedis). Sie dispilin merupakan kesatuan unit mahasiswa yang dinilai berperan penting dalam 
pembentukan ideologi kesehatan, pembangunan karakter, dan kecintaan pada FKM UNAIR sesuai 
dengan arahan SC dalam tujuan khusus pengaderan fakultas di atas.  

Adapun komponen sie displin adalah Bintang Gumilang sebagai koordinator sie, 
Muhammad Dyan, Muhammad Ainun Nashor, Philipus A. Igo, Nurul Chabibah, Annis D. T., dan 
Fany Kusteviani sebagai anggota sie. Adapun pembagian tugas anggota sie disiplin untuk 
monitoring panitia sie yang lain adalah sebagai berikut. 

BPH : Bibah 
Sie Acara : Nashor 
Sie Keamanan : Fany 
Sie Pubdekdok : Anis 
Sie Konsumsi : Anis 
Sie Medis : Philip 
Sie Perlengkapan : Dyan 
PK : Philip 

 Sejatinya pendisiplinan yang dibuat sie disiplin adalah bentuk perhatian OC SEHAT 2011 
demi kebaikan semua pihak. Kebaikan dan kemanfaatan, itulah hal yang dikedepankan. 
Harapannya, kedisiplinan tidak dipandang sebagai suatu yang mengikat, bentuk senioritas, dan hal 
yang sifatnya hanya penindasan tak bermakna. Karena disiplin sebagai tuntunan bukan tontonan. 

 
 

Surabaya, 29 Juni 2011 
 
 
 

Bintang Gumilang 
Koordinator Sie Disiplin  

Oranizing Committee SEHAT 2011 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1
 Lihat Konsep Umum Pengaderan FKM UNAIR 2011 halaman 5 di subbab Ospek Fakultas 
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PERATURAN PANITIA SEHAT 2011 
 
Pakaian 

1. Wajib memakai almamater dan ID Card. (pulang) 
2. Berpakaian rapi dan sopan dengan ketentuan: 

a. Wajib memakai baju berkerah. (pulang, ganti) 
b. Wajib memakai kemeja bagi sie acara, sie disiplin, PK dan BPH. (pulang, ganti) 
c. Bawahan polos (no legging) dan berwarna gelap. (pulang, ganti) 
d. Pakaian tidak boleh ketat. (pulang, ganti) 

3. Bersepatu (tertutup depan-belakang). (pulang, ganti) 
 
Sikap, Perilaku dan Penampilan 

4. Tatanan rambut harus rapi: (dikondisikan oleh sie disiplin) 
a. Bagi pria (1). Poni dirapikan (2). Rambut hitam tidak dicat/sengaja diwarna.  
b. Bagi wanita (1). Rambut hitam tidak dicat/sengaja diwarna, (2). Poni dirapikan. 

5. Bagi wanita, dilarang memakai kosmetik yang berlebihan dan mempertontonkan aksesoris 
secara berlebihan. (dikondisikan oleh sie disiplin) 

6. Bagi pria dilarang mempertontonkan aksesoris seperti gelang, anting, kalung, cincin, bando 
dan lain sebagainya (kecuali jam tangan). (dikondisikan oleh sie disiplin) 

7. Kuku dipotong, bersih, dan tidak berkutex. (dikondisikan oleh sie disiplin) 
8. Men-silent nada HP dan tidak mengoperasikannya di tempat yang berpotensi terlihat MABA 

di dalam forum. (teguran dan poin 1 sanksi2) 
9. Menggunakan bahasa Indonesia yang benar dan baik. (teguran) 
10. Dilarang mengumpat dan berkata-kata kotor. (teguran dan poin 2 sanksi3) 
11. Tidak membawa/mengonsumsi rokok, minuman keras, NAPZA, dan media porno selama 

kegiatan berlangsung. (teguran, dikeluarkan dari kepanitiaan, dan dilaporkan pada pihak yang 
berwenang) 

12. Panggilan sesama panitia diawali dengan panggilan ‘kak’. (teguran) 
13. Mampu menempatkan diri dalam situasi dan kondisi apa pun. (teguran) 
14. Senantiasa menjaga wibawa panitia di depan MABA. (teguran) 

 
Pra/Pascaacara dan Perizinan 

15. Diwajibkan datang pukul 06.15 untuk apel pagi. (sanksi 1 disiplin4) 
16. Perizinan ketidakhadiran atau terlambat kepada Koordinator Sie Disiplin di 085655227515. 
17. Alasan izin lugas dan logis. (ketidaklogisan alasan berakibat sanksi) 
18. Wajib mengikuti apel pagi praacara untuk diberikan arahan SEHAT 2011. (sanksi 2 disiplin5) 
19. Wajib mengikuti evaluasi pascaacara di tiap hari acara SEHAT 2011. (sanksi 2 disiplin) 

 
Acara dan Perizinan keluar Acara 

20. Selama kegiatan berlangsung, dilarang keluar kawasan FKM kecuali panitia yang 
berkepentingan untuk keluar. Alasan pribadi yang mengharuskan keluar dari kawasan FKM 
harus mendapat izin dari ketua panitia dan Koordinator Siedis. (teguran dan 2 poin sanksi) 

21. Panitia yang tidak sedang bertugas (nganggur) dan tidak berkepentingan, diharap tidak 
menampakkan diri di depan MABA. (teguran) 

22. Koordinator tiap sie wajib bertanggung jawab atas kedisiplinan dan kerja anggota sienya. 
23. Mematuhi peraturan lalu-lintas baik di dalam maupun di luar kawasan kampus C. (teguran 

dan 2 poin sanksi) 
24. Menghafal lagu Indonesia Raya, Hymne dan Mars Airlangga.  
25. Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan diatas akan diatur selanjutnya oleh sie disiplin 

dengan tidak mengabaikan pertimbangan dari semua pihak. 
 

                                                           
2
 Poin 1 sanksi = push up 3X bagi laki-laki, angkat badan 3X bagi perempuan. 

3
 Poin 2 sanksi = push up 5X bagi laki-laki, angkat badan 5X bagi perempuan. 

4
 Sanksi 1 Disiplin = kedatangan di antara pukul 06.30-07.00 

*0’-10’ push up 5X bagi laki-laki, angkat badan 5X bagi perempuan,  
*10’-20’ push up 10X bagi laki-laki, angkat badan 10X bagi perempuan, 
*20’-45’ push up 20X bagi laki-laki, angkat badan 20X bagi perempuan. 

5
 Sanksi 2 Disiplin = terlambat lebih dari pukul 07.00 = push up 30X bagi laki-laki, angkat badan 30X bagi perempuan. 
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PERATURAN PANITIA SEHAT 2011  
Non-ACARA 

 
Pengadaan Rapat 

1. Ketua/Wakil Ketua OC SEHAT 2011 bertanggung jawab atas teknis pengadaan rapat. 
2. Ketua/Wakil Ketua dianjurkan untuk bertanya kepada koordinator sie untuk 

memaksimalkan kehadiran OC SEHAT 2011 sebelum undangan rapat disosialisasikan. 
3. Sosialisasi undangan rapat besar disebar oleh Ketua/Wakil Ketua kepada koordinator sie 

maksimal dua hari sebelum hari-H. 
 

Rapat/Evaluasi Harian 
4. Ketua/Wakil Ketua OC SEHAT 2011 bertanggung jawab atas teknis pelaksanaan rapat. 
5. Hadir tepat waktu.  
6. Izin keterlambatan atau ketidakhadiran kepada masing-masing koordinator sie dan ketua 

panitia. 
7. Alasan perizinan disampaikan dengan lugas dan logis. 
8. Pengambilan keputusan rapat besar dilakukan dengan cara:  

(1) Musyawarah mufakat, (2) Lobbying, (3) Voting. 
9. BPH panitia dan masing-masing sie bertanggung jawab atas notulensi  hasil rapat. 
10. Rapat bisa disahkan dan dimulai apabila memenuhi quorum dengan ketentuan dihadiri oleh 

setengah jumlah panitia ditambah 1.  
11. Apabila quorum tidak memenuhi maka rapat ditunda 3 x 5 menit sambil menghubungi 

panitia yang belum hadir, setelah itu rapat dinyatakan sah dan bisa dimulai. 
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PERATURAN PESERTA SEHAT 2011 
 
 
Demi kedisplinan peserta dan lancarnya kegiatan SEHAT (Semarak Orientasi Mahasiswa Kesehatan 
Masyarakat) BEM FKM Universitas Airlangga 2011, ada sejumlah peraturan yang harus dipatuhi 
oleh peserta SEHAT 2011. Ada pun peraturan yang dimaksud adalah 
 
Pakaian dan Penampilan 
1. Mengenakan kemeja putih polos, tidak bermotif, tidak berenda, lengan panjang, dimasukkan ke 

dalam bawahan: 
a. Bagi perempuan mengenakan bawahan rok hitam panjang sampai di mata kaki tanpa 

belahan dan tidak ketat. Pakaian tidak ketat, tidak menunjukkan lekuk tubuh.  
b. Bagi laki-laki mengenakan bawahan celana hitam panjang berbahan kain selain jeans. 

2. Tidak diperkenankan mengenakan aksesoris dengan ketentuan : 
a. Bagi laki-laki, kecuali arloji. 
b. Bagi perempuan, kecuali anting, cincin, dan arloji. 

3. Tidak diperkenankan mengenakan make up berlebihan. 
4. Mengenakan ikat pinggang hitam dengan gasper standar. 
5. Mengenakan sepatu tertutup depan belakang hitam polos selama kegiatan SEHAT 2011. 
6. Mengenakan kaos kaki putih polos dengan panjang 10 cm di atas mata kaki. 
7. Tatanan rambut rapi: 

a. Bagi perempuan, rambut diikat ekor kuda, poni dirapikan, tidak menyentuh alis, tidak 
sengaja diwarna; bagi muslimah berjilbab, menggunakan jilbab putih segi empat polos 
menutup dada. 

b. Bagi laki-laki, rambut rapi, tidak menyentuh alis, telinga, dan kerah baju, tidak sengaja 
diwarna. 

8. Memakai ID Card kepesertaan SEHAT 2011 selama kegiatan berlangsung. 
 
Di dalam Acara 
9. Hadir  tepat waktu. 
10. Menerapkan motto 5S 2T 1M (sopan, santun, senyum, sapa, salam, tolong, terima kasih, dan 

maaf) kepada seluruh civitas akademika Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga. 
11. Tidak diperkenankan membawa kamera, handycam, laptop, atau barang berharga lainnya yang 

dikhawatirkan mengalami kehilangan. Bawaan peserta menjadi tanggung jawab pribadi peserta. 
12. Diperkenankan membawa HP dengan dinadadiamkan dan tidak dioperasikan selama acara 

SEHAT 2011 kecuali ada ketentuan lebih lanjut dari panitia. 
13. Bersih dari rokok, minuman keras, NAPZA, serta media porno. 
14. Dilarang membawa senjata tajam. 
15. Apabila peserta berkepentingan lain sehingga tidak bisa datang dalam SEHAT 2011 atau 

meninggalkan SEHAT 2011 sebelum acara selesai diwajibkan meminta izin kepada masing-
masing Pendamping Kelompok (PK) dan koordinator sie disiplin.  

 
Di luar Acara 
16. Tidak diperkenankan mengadakan kegiatan apapun di lingkungan kampus C sebelum maupun 

setelah acara. Peserta diharuskan keluar kawasan kampus C setelah acara SEHAT ditutup di tiap 
harinya. 

17. Mengutamakan ibadah sesuai agama yang dianut. 
18. Mengumpulkan tugas dengan benar dan tepat waktu. 
19. Batas jam malam peserta berkumpul kelompok di luar rumah adalah jam 21.00. 
20. Ketua kelompok wajib memberitahukan lokasi tempat pengerjaan tugas (base camp) kepada 

masing-masing Pendamping Kelompok (PK). 
21. Lokasi tempat pengerjaan tugas (base camp) berradius maksimal 2 km dari kampus C. 
22. Dilarang mengerjakan tugas, berkerumun, atau segala hal yang dilakukan secara berkelompok di 

tempat atau fasilitas umum. 
23. Wajib hafal Indonesia Raya, Hymne, dan Mars Airlangga. 
24. Wajib menaati peraturan lalu lintas baik di area kampus maupun di luar kawasan Universitas 

Airlangga. 
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25. Tiap poin peraturan memiliki nilai bagi tiap peserta SEHAT 2011. Sebaliknya, pelanggaran 
peraturan yang telah ditetapkan di atas memiliki konsekuensi yang akan diberikan oleh sie 
disiplin.  

26. Peraturan bersifat mutlak. 
27. Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan di atas akan diatur selanjutnya oleh sie disiplin. 


