ATRIBUT PESERTA PROPEKA 2016/2017
1. Mengenakan Topi almamater Politeknik Negeri Banyuwangi;
2. Jilbab Instant warna putih (bagi yang berjilbab);
3. Pita warna merah putih (bagi maba Putri) dengan ketentuan:
 Panjang pita 30cm
(bagi maba putri yang tidak berjilbab dgn ketentuan diikat model ekor kuda)
 60cm
(bagi diikat pada lingkar kepala bagi yang berjilbab);
4. Mengenakan kaos Propeka, training warna hitam (dominan hitam 90%) jadwal liat
info website sebelumnya;
5. Sepatu Olahraga warna hitam polos (dominan hitam 90%);
6. Kaos kaki putih (5 cm diatas mata kaki);
7. Membawa tas kotak bahan dari kardus minuman ale-ale/sejenisnya,
dengan ketentuan, sbb :
 Warna biru laut polos (kertas kado atau yang sejenisnya)
 Tali tas terbuat dari tali pramuka dan bukan dari sumbu kompor (panjang
menyesuaikan)
 Dicantumkan logo poliwangi dengan ukuran 13cm x 13cm
 Dicantumkan NAMA, NIM (Nomor Induk Mahasiswa), PRODI (Program Studi)
dan PLETON;
8. Ikat pinggang polos (standart pelajar), Gasper standart (formal) tidak berpola;
9. Atribut sudah dipakai pada saat masuk area kampus POLIWANGI
(Topi dibuka pada saat melewati pos pengamanan)
PERALATAN YANG PERLU DIBAWA
1. Pas foto 3x4 berwarna (1 lembar);
2. Surat keterangan dari dokter spesialis (bagi yang sakit);
3. Obat-obatan bagi yang memiliki penyakit umum dan khusus;
4. Peralatan menulis (Ballpoin, Pensil, Penghapus, Tipe-X, Penggaris, Buku Tulis)
5. Perlengkapan Ibadah
6. Sandal jepit (diberi nama)
7. Bekal makanan & minuman (digunakan untuk sarapan)
8. Baju berkerah (digunakan setelah acara luar ruang)
9. Kantong kresek merah besar dilengkapi Identitas diri (2 buah)
10. Diwajibkan membawa Jas hujan plastik (1 buah)
BARANG YANG PERLU DIPERSIAPKAN
1. Bakti Sosial
Beras 2,5 kg, minyak goreng 500ml botol, gula 1 kg, mie instan 2 bungkus ;
2. Penghijauan 
Tiap Pleton diwajibkan membawa 4 jenis tanaman.
terdiri dari 2 pucuk merah, 1 pohon cemara, 1 tanaman buah (jambu air,
kelengkeng, sawo kecik, jeruk);
3. Dokumentasi formasi Pleton 
Kertas tebal berwarna ukuran 50 x 50 cm (merah/putih & biru/putih).
NB.
SEGALA SESUATU YANG KURANG JELAS, BISA DITANYAKAN KEPADA PANITIA SAAT PRA PROPEKA

