PERATURAN UMUM PRA PSDP 2019
A. KEHADIRAN
Peserta WAJIB datang pada tanggal 4 Agustus 2019, pukul 07.00 PAGI di STERIL AREA, kampus STP NHI
Bandung.
B. PAKAIAN
PRIA
a.

b.
c.
d.
e.
f.

Memakai seragam yang telah ditentukan panitia
dengan rapi
•
Memakai pakaian dalam model singlet
bukan T-shirt atau model jala.
•
Kemeja putih polos panjang (tidak
bercorak), berkerah kotak.
•
Dasi panjang hitam polos kain (bukan dasi
tempel/gantung).
•
Celana kain hitam formal polos bukan cut
bray, skinny, hipster dan baggy.
Tidak memakai baju hangat atau jaket selama kegiatan
(kecuali seizin panitia).
Kuku bersih, tidak panjang dan tidak merubah warna
kuku (kutek/pacar).
Memakai ikat pinggang kulit warna hitam dengan
kepala gesper standard (tidak ada hiasan/ornamen)
sesuai display.
Memakai kaos kaki hitam polos (3/4 betis).
Memakai sepatu pantofel hitam polos, non ornamen.
Tinggi hak :maksimal 3 cm (tidak runcing dan sesuai
ketentuan panitia/lihat contoh).

WANITA
a.

b.
c.
d.
e.
f.
g.

Memakai seragam yang telah ditentukan panitia dengan rapi
•
Memakai bra warna putih atau krem (tidak bermotif)
•
Memakai pakaian dalam model singlet (kamisol) putih
polos tidak bercorak, berenda, dan berornamen lain.
•
Bukan T-shirt atau tanktop.
•
Kemeja putih polos panjang (tidak bercorak), berkerah
kotak.
•
Dasi panjang hitam polos kain (bukan dasi
tempel/gantung).
•
Celana kain hitam, formal polos tidak cutbray, skinny,
hipster dan beggy.
Tidak memakai baju hangat atau jaket selama kegiatan (kecuali seizin
panitia).
Bagi peserta berjilbab hanya diperkenankan memakai jilbab dan
manset berwarna putih polos.
Bagi peserta PSDP berjilbab diwajibkan memakai inner kerudung
berwarna putih polos.
Kuku bersih, tidak panjang dan tidak merubah warna kuku
(kutek/pacar).
Memakai ikat pinggang kulit warna hitam dengan kepala gesper
standard (tidak ada hiasan/ornamen) sesuai display.
Sepatu pantofel hitam polos, non ornamen.
Tinggi hak : minimum 3 cm dan maksimal 5 cm
(tidak runcing dan sesuai ketentuan panitia/lihat contoh).

C. GROOMING
PRIA
a.
b.
c.
d.

Rambut pendek, disisir rapi, hingga wet look dan
memakai gel rambut, rambut tidak dicat.
Tidak berkumis, berjambang, atau berjanggut.
Khusus yang minus atau silinder, tidak menggunakan
softlense, hanya diperkenankan memakai kacamata
bingkai warna gelap dan kaca bening tidak berwarna.
Tidak memakai aksesoris (gelang, cincin, anting, dan
kalung, dan perhiasan lainnya).

WANITA
a.

b.
c.
d.

Rambut rapi memakai gel rambut hingga wet look, diikat dengan ikat
rambut warna hitam, dijepit dengan jepit kecil hitam dan memakai
hair net warnahitam polos, rambut tidak berponi (ditarik kebelakang)
dan rambut tidak di cat.
Memakai lipstik warna merah cabai tanpa make-up tambahan.
Khusus yang minus atau silinder, tidak menggunakan softlense,
hanya diperkenankan memakai kacamata dengan bingkai warna
gelap dan kaca bening tidak berwarna.
Tidak memakai aksesoris (gelang, cincin, anting, kalung, pearcing).

D. PERLENGKAPAN
Membawa buku catatan beserta alat tulis

*Note
Peserta tidak diperkenankan membawa barang-barang yang tidak berhubungan dengan kegiatan PSDP seperti rokok,
senjata tajam, obat-obat terlarang, dan minuman beralkohol.

