


BAB I 

PENDAHULUAN 
 

 

1.1 LATAR BELAKANG 

Dalam rangka menyiapkan mental dan memberikan gambaran tentang sistem 

pembelajaran dan kehidupan di kampus, maka diperlukan adanya kegiatan Pengenalan 

Kehidupan Kampus Bagi Mahasiswa Baru (PKKMB) untuk mempercepat adaptasi dengan 

lingkungan yang baru. Pada masa orientasi ini diharapkan menjadi titik tolak inisiasi pembinaan 

idealisme, menanamkan dan membina sikap cinta tanah air, kepedulian terhadap lingkungan 

dalam rangka menciptakan generasi yang berkarakter jujur, cerdas, peduli, bertanggung jawab 

dan tangguh. 

Namun seringkali, masing-masing Perguruan Tinggi mengembangkan model pengenalan 

kampus sesuai dengan keinginan masing-masing, sehingga terjadi penyimpangan antara lain 

aktivitas perpeloncoan oleh senior, kekerasan fisik dan atau psikis yang dapat berakhir dengan 

adanya korban jiwa yang tentu saja dapat menimbulkan kecemasan, kekhawatiran atau bahkan 

ketakutan bagi mahasiswa baru dan bahkan orang tua. 

Menunjuk surat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal 

Pendidikan Tinggi No. 631/E.E2/KM/2020 perihal Panduan Umum Kehidupan Kampus Bagi 

Mahasiswa Baru (PKKMB) Tahun 2020. Merebaknya pasien positif Covid-19 yang terus 

mengalami peningkatan di Indonesia, kegiatan PKKMB dilaksanakan secara daring (online) 

dengan menyesuaikan kondisi di masing-masing wilayah Perguruan Tinggi. 

Pelaksanaan PKKMB diharapkan menjadi wahana sosialisasi Kebijakan Merdeka 

Belajar: Kampus Merdeka dan penanaman 5 (lima) program gerakan nasional revolusi mental 

yaitu Indonesia melayani, Indonesia bersih, Indonesia tertib, Indonesia mandiri, dan Indonesia 



Bersatu. Kegiatan PKKMB memberikan bekal kepada mahasiswa yang akan menjadi pemimpin 

masa depan yang memiliki kedalaman ilmu, keluhuran akhlak, cinta tanah air, dan berdaya saing 

global. 

Pada tahun 2020, Bangsa Indonesia dan negara-negara lain sedang dilanda wabah Covid-

19. Kondisi ini memberikan tantangan dan peluang untuk kita bangkit serta keluar dari rutinitas 

yang ada. Berdasarkan kebijakan pemerintah tentang bekerja, belajar, dan ibadah dari rumah 

menjadikan momentum yang baik untuk menciptakan kreativitas dan memanfaatkan teknologi 

sesuai dengan eranya. Mahasiswa baru saat ini sangat erat kaitannya dengan pemanfaatan 

teknologi dalam berbagai aspek kehidupan. PKKMB harus direncanakan secara matang agar 

dapat dijadikan momentum bagi mahasiswa baru untuk mendapat informasi yang tepat mengenai 

sistem pendidikan di perguruan tinggi baik bidang akademik maupun non-akademik. PKKMB 

juga diharapkan dapat menjadi penyadaran akan adanya hal-hal yang dapat menghambat studi 

mahasiswa baru termasuk dapat menghambat pencapaian tujuan nasional misalnya masalah 

radikalisme, terorisme, penyalahgunaan narkoba, kekerasan seksual, plagiarisme, korupsi, dan 

lainnya. Upaya peningkatan rasa persatuan dan kesatuan serta cinta tanah air diwujudkan dalam 

bentuk kegiatan-kegiatan PKKMB. Selain itu PKKMB menjadi ajang penyadaran akan 

pentingnya pemahaman tentang globalisasi dan revolusi industri 4.0 yang menuntut mahasiswa 

untuk menjadi orang-orang yang menghayati dan memiliki literasi data, literasi teknologi, dan 

literasi kemanusiaan serta kesiapan untuk penguasaan kompetensi yang diperlukan di abad 21. 

Kompetensi-kompetensi itu antara lain kemampuan berpikir nalar kreatif dan kritis, mampu 

memecahkan masalah, terampil berkomunikasi, berkolaborasi, memahami bidang kerja, dan 

pengembangan karirnya serta pentingnya belajar sepanjang hayat. 

 

 



1.2 DASAR HUKUM 

Landasan yang dipergunakan dalam rangka menghasilkan format kegiatan yang sesuai 

dengan Visi Misi Universitas Warmadewa (Unwar) adalah sebagai berikut: 

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. 

2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan 

Pengelolaan Perguruan Tinggi. 

3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar 

Nasional Pendidikan Tinggi. 

4. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam 

Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) sebagai Bencana Nasional. 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar 

(PSBB) Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). 

6. Surat Edaran Direktur Jenderal Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan 

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan No. 631/E.E1/KM/2020 tanggal 18 Juni 2020 

tentang Panduan Umum Pengenalan Kehidupan Kampus bagi Mahasiswa Baru (PKKMB) 

Tahun 2020. 

7. SK. Yayasan  Kesejahteraan KORPRI  Propinsi  Bali No.05/Yas.Korp/VII/1984, Tgl. 17 Juli 

1984 tentang Pembentukan Universitas Warmadewa. 

8. Surat Keputusan Ketua Yayasan Kesejahteraan KORPRI Propinsi Bali No: 

131/Yas.Korps/III/2019, tanggal 16 Maret 2019 Tentang Pemberhentian Rektor dan 

Pengangkatan Rektor Universitas Warmadewa Periode Tahun 2019-2023. 

9. Statuta Universitas Warmadewa Tahun 2019. 



BAB II 

ASAS DAN TUJUAN PKKMB 
 

 

2.1 ASAS PKKMB 

Adapun penjelasan mengenai asas pelaksanaan Kegiatan PKKMB sebagai berikut. 

1. Asas Keterbukaan mengandung arti bahwa semua kegiatan serangkaian  penerimaan 

mahasiswa baru (Penmaru) dilakukan secara terbuka, baik dalam hal pembiayaan, materi/ 

substansi kegiatan, berbagai informasi waktu maupun tempat penyelenggaraan kegiatan;  

2. Asas Demokratis, berarti semua kegiatan dilakukan dengan berdasarkan kesetaraan 

semua pihak, dengan menghormati hak dan kewajiban masing-masing pihak yang terlibat 

dalam kegiatan penerimaan mahasiswa baru;  

3. Asas Humanis, berarti kegiatan penerimaan mahasiswa baru (Penmaru) dilakukan 

berdasarkan kemanusiaan yang adil dan beradab, prinsip persaudaraan, dan anti 

kekerasan. 

 

2.2 TUJUAN PKKMB 

Adapun tujuan dari PKKMB dapat dijabarkan menjadi tujuan umum dan tujuan khusus 

sebagai berikut. 

1.  Tujuan Umum 

Memberikan pembekalan kepada mahasiswa baru agar dapat lebih cepat beradaptasi 

dengan lingkungan kampus Universitas Warmadewa, khususnya kegiatan pembelajaran 

dan kemahasiswaan. 

 

 



2. Tujuan Khusus 

1. Menanamkan kesadaran berbangsa, bernegara, bela negara, serta peduli 

lingkungan dan masyarakat sesuai dengan 4 (empat) pilar kebangsaan (Pancasila, 

UUD 1945, NKRI, dan Bhineka Tunggal Ika); 

2. Memperkenalkan sistem pembelajaran dan kehidupan sivitas akademika di 

perguruan tinggi dengan menanamkan nilai-nilai kearifan lokal Sapta Bayu yang 

menjadi nilai-nilai dasar pembelajaran dan kehidupan Kampus di Universitas 

Warmadewa; 

3. Memperkenalkan hak dan kewajiban sebagai mahasiswa, sebagai insan pra-

dewasa, bagi diri dan lingkungan sekitar; 

4. Mewujudkan kampus yang ramah (inklusif), aman, dan sehat; 

5. Memperkenalkan kiat sukses belajar dan mengembangkan diri di perguruan tinggi 

melalui konsepsi dan praktik Merdeka Belajar: Kampus Merdeka; 

6. Merancang hari esok generasi unggul yang mandiri dan bertanggung jawab; 

7. Mewujudkan mahasiswa menjadi pembelajar yang lincah dan tangguh (powerful 

agile learner) 

 

2.3 HASIL YANG DIHARAPKAN 

Hasil yang diharapkan pada saat pelaksanaan PKKMB sebagai berikut 

1. Memahami dan mengenali lingkungan barunya, terutama organisasi dan struktur 

perguruan tinggi, sistem pembelajaran, dan kemahasiswaan; 

2. Meningkatnya kesadaran berbangsa, bernegara, dan cinta tanah air dalam diri mahasiswa 

baru; 



3. Memahami arti pentingnya pendidikan yang akan ditempuhnya dan pendidikan karakter 

bagi pembangunan bangsa serta mampu menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari 

berdasarkan nilai-nilai Sapta Bayu sebagai nilai dasar pembelajaran dan kehidupan 

Kampus di Universitas Warmadewa; 

4. Terciptanya persahabatan dan kekeluargaan antar mahasiswa, dosen, serta tenaga 

kependidikan. 

 



BAB III 

MATERI PKKMB 

 
 

 Adapun beberapa materi PKKMB dalam pelaksanakan Tahun 2020 sebagai berikut. 

 

3.1 PEMBINAAN KESADARAN BELA NEGARA 

 Sebagai bagian dari upaya membangun sistem pertahanan negara dan merupakan upaya 

yang strategis dalam rangka menumbuhkan sikap dan perilaku setiap warga negara yang teratur, 

menyeluruh, terpadu dan berlanjut dalam menunaikan hak dan kewajibannya dalam upaya bela 

negara yang dilandasi cinta tanah air; 

3.2 KEHIDUPAN BERBANGSA DAN BERNEGARA 

 Pemahaman tentang Pancasila sebagai dasar negara atau ideologi negara, Undang-Undang 

Dasar 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhineka Tunggal Ika; 

3.3 PEMBINAAN GERAKAN NASIONAL REVOLUSI MENTAL  

       Indonesia melayani, bersih, tertib, mandiri, dan bersatu; 

3.4 SISTEM PENDIDIKAN TINGGI DI INDONESIA 

1. Pengenalan sistem pendidikan tinggi di Universitas Warmadewa; 

2. Kebijakan Merdeka Belajar: Kampus Merdeka; 

3. Program membina mahasiswa melalui General Education yaitu sebuah pendekatan 

dalam pembelajaran yang menekankan keterkaitan antar cabang ilmu dalam rangka 

membangun basis yang lebih luas dalam keilmuan dengan saling berdialog antara 

mahasiswa dari berbagai macam disiplin ilmu; 

4. Pengenalan nilai budaya, etika, tata krama, norma kehidupan kampus, plagiarisme, 

pencegahan pelecehan seksual di kampus, penyalahgunaan narkoba, dan anti korupsi 



5. Pengenalan Ekowisata sebagai dasar konsep Tri Dharma Peguruan Tinggi di 

Universitas Warmadewa; 

6. Pemahaman terhadap nilai-nilai kearifan lokal Sapta Bayu sebagai nilai-nilai dasar 

pembelajaran dan kehidupan Kampus di Universitas Warmadewa; 

7. Kiat sukses/ motivasi belajar di perguruan tinggi (akademik dan non akademik) serta 

menggali jiwa kewirausahaan, prospek dan peluang kerja setelah lulus dari perguruan 

tinggi; 

8. Materi lain yang dipandang perlu sesuai dengan kebutuhan mahasiswa dan perguruan 

tinggi; dan 

9. Kegiatan kemahasiswaan dan organisasi kemahasiswaan. 

3.5 PERGURUAN TINGGI DI ERA REVOLUSI INDUSTRI 4.0 DAN KEHIDUPAN 

BARU PASCA PANDEMI (NEW NORMAL) 

1. Pelaksanaan Tri Darma Perguruan Tinggi secara daring (online) 

2. Pelaksanaan tentang protokol kesehatan di lingkungan Universitas Warmadewa. 

3.6 KESADARAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KESIAPSIAGAAN BENCANA DI 

PERGURUAN TINGGI 

 Perguruan Tinggi dapat mendeskripsikan materi lebih teknis dan metode pelaksanaan yang 

disesuaikan dengan karakteristik berdasarkan kebutuhan masing-masing dengan tetap 

berpedoman pada panduan ini. 

 

 

 

 



BAB IV 

PELAKSANAAN PKKMB 
 

 

4.1 METODE PELAKSANAAN PKKMB 

Pelaksanaan PKMMB Universitas Tahun 2020 menggunakan sistem daring (online) 

pelaksanaan dibagi menjadi beberapa tahap sebagai berikut. 

1. TAHAP PERSIAPAN 

       PESERTA 

- Peserta kegiatan pengenalan kampus ini adalah mahasiswa baru Unwar angkatan 

2020/2021 dan mahasiswa angkatan sebelumnya yang belum lulus atau belum pernah 

mengikuti kegiatan PKKMB. 

- Panitia membagi peserta sesuai gugus dan kelompok serta akan mendapatkan user dan 

password untuk login sebagai presensi peserta ke dalam e-learning Universitas 

Warmadewa berbasis MOODLE.  

- Informasi cara login ke dalam e-learning Universitas Warmadewa diberikan dalam 

bentuk buku e-learning (softcopy) Universitas Warmadewa dan video tutorial kepada 

peserta dapat dilihat melalui YouTube Universitas Warmadewa. (panduan login singkat 

terlampir) 

- Peserta kegiatan melakukan uji coba login ke dalam e-learning Universitas Warmadewa 

setelah technical meeting agar saat pelaksanaan PKKMB dapat berjalan dengan lancar. 

- Segala bentuk aktivitas selama PKKMB dilakukan dengan cara login ke e-learning 

Universitas Warmadewa dan akses pada menu sesuai dengan jadwal. 



- Panitia menginformasikan kepada mahasiswa baru Universitas Warmadewa pada website 

dan SMS center untuk link daring (online) yang harus diakses pada saat pelaksanaan 

PKKMB. 

- Panitia menginformasikan kepada mahasiswa baru agar menggunakan foto yang sopan 

(seragam hitam putih) untuk profil pada akun zoom dan ketika ingin meninggalkan acara 

untuk rehat agar video dinonaktifkan. 

- Panitia menginformasikan kepada peserta tentang jadwal pengambilan atribut PKKMB 

agar dapat dilaksanakan dengan sistem layanan bawa pulang (drive thru) dengan 

memerhatikan protokol kesehatan Covid-19. 

        

PANITIA 

- Kegiatan ini dilaksanakan oleh panitia yang melibatkan sivitas akademika, disesuaikan 

dengan kebutuhan. Panitia dan pengawas PKKMB di bawah koordinasi pemimpin 

perguruan tinggi bidang kemahasiswaan dan bertanggungjawab kepada Rektor. 

 

2. TAHAP PELAKSANAAN 

TEMPAT PELAKSANAAN 

- Tempat pelaksanaan Pengenalan Kehidupan Kampus Bagi Mahasiswa baru Tahun 

2020/2021 di Ruang Auditorium Widya Sabha Uttama Universitas Warmadewa oleh 

Panitia Pelaksana. 

- Peserta PKKMB Tahun 2020/ 2021 di Universitas Warmadewa dilaksanakan di 

rumah masing-masing secara daring (online). 

 



WAKTU PELAKSANAAN 

Pengenalan Kehidupan Kampus Bagi Mahasiwa Baru dilaksanakan selama 3 (tiga) hari 

yaitu; 2 (dua) hari kegiatan untuk PKKMB tingkat Universitas Universitas Warmadewa melalui 

daring pada tanggal 2 s/d 3 September 2020 dan 1 (satu) hari kegiatan untuk PKKMB tingkat 

Fakultas yang memberikan batas waktu 4 jam untuk fakultas/ sekolah vokasi  melalui daring 

pada tanggal 4 September 2020. 

 

TATA CARA PELAKSANAAN 

- Pemateri dapat memberikan materi secara live streaming, rekaman video yang 

diunggah ke YouTube Universitas Warmadewa, atau Power Point dengan tambahan 

fitur suara untuk diserahkan kepada panitia agar bisa dimasukan ke e-learning 

Universitas Warmadewa. Materi yang tidak dapat tersampaikan karena adanya 

keterbatasan waktu, maka disarankan untuk dibuatkan dokumen (file) sehingga dapat 

diunggah di e-learning dan dapat dibaca berkali-kali oleh peserta apabila diperlukan. 

Begitu pula dengan tugas-tugas yang diberikan hendaknya sesuai dengan materi 

PKKMB dan dapat diberikan feedback berupa nilai maupun komentar atas hasil dari 

tugas para peserta PKKMB. 

- Memberikan informasi tentang kegiatan PKKMB Universitas dan PKKMB Fakultas 

dilakukan secara daring (online) melalui e-learning Universitas untuk memudahkan 

adanya monitoring dan evaluasi (monev) dan bukti kelulusan peserta PKKMB 

nantinya akan dilakukan dengan memberikan sertifikat elektronik (e-certificate) 

yang dapat diunduh dan dicetak sendiri pada SIM-T tepatnya pada Sistem Informasi 

Online (SIMON). 



- Kegiatan sosialisasi unitas dalam bentuk parade unitas pada tahun sebelumnya akan 

digantikan ke dalam bentuk video promosi unitas. Video tersebut adalah kompilasi 

dokumentasi kegiatan yang dilengkapi dengan informasi media sosial masing-

masing unitas sehingga mahasiswa dapat menelusuri unitas tersebut dan menentukan 

pilihannya sendiri.  

 

4.2 PENDANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN 

Kegiatan ini didanai melalui Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Unwar Tahun 2020. 

Pertanggungjawaban penggunaan keuangan berada di bawah Rektor dan dilaksanakan sesuai 

dengan kondisi, ketentuan, dan protokol yang berlaku. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB V 

TATA TERTIB, PENGAWASAN, SANKSI, DAN EVALUASI 
 

 

5.1  TATA TERTIB 

      PESERTA PKKMB TAHUN 2020 

1. Wajib mengikuti acara PKKMB Universitas dan PKKMB Fakultas dari awal 

hingga selesai sesuai jadwal yang diberikan panitia. 

2. Wajib menggunakan atribut PKKMB yang dibagikan oleh panitia selama 

mengikuti acara/ kegiatan. 

3. Wajib mengikuti arahan dari panitia pelaksana PKKMB demi kelancaran acara/ 

kegiatan, termasuk sopan santun dalam bermedia sosial patut dijaga. 

4. Tetap mengikuti protokol kesehatan Covid-19 sehingga acara PKKMB yang 

dilaksanakan secara daring (online) dapat berjalan dengan lancar 

5. Tata Tertib Seragam: 

- Kemeja putih polos dengan dasi hitam 

- Makeup natural (untuk wanita) 

- Tata rambut rapi untuk pria dan untuk wanita diikat/ ditata rapi. 

- Name tag dikenakan oleh peserta dan harus terlihat saat kegiatan PKKMB 

daring berlangsung  

 

 

 

 

 



PANITIA PKKMB TAHUN 2020 

1. Hadir tepat waktu saat tugas untuk persiapan PKKMB daring (online) agar dapat 

berjalan dengan lancar dan tepat waktu 

2. Melaksanakan tugas yang telah dibagikan dengan penuh rasa tanggung jawab 

3. Tetap mengikuti protokol Kesehatan Covid-19 selama kegiatan PKKMB 

 

5.2 PENGAWASAN 

  Pengawasan dilakukan agar pelaksanaan PKKMB sesuai dengan rencana yang telah 

ditetapkan. Pengawasan dilakukan oleh panitia yang terdiri dari unsur pimpinan, dosen, tenaga 

kependidikan dan semua unsur lain yang dianggap perlu. Pengawasan ini meliputi seluruh 

rangkaian kegiatan hingga dapat dibuatkan monev untuk perbaikan ke depan. 

 

5.3 SANKSI 

      SANKSI TERHADAP PESERTA 

a. Peringatan lisan; 

b. Peringatan tertulis; 

c. Skorsing/ tidak diperkenankan ikut acara PKKMB; 

d. Dikeluarkan sebagai Mahasiswa Unwar; 

e. Melakukan tindakan yang berkualifikasi tindak pidana, diproses oleh pihak 

keamanan (keamanan kampus dan/ kepolisian). 

 

 

 



      PELANGGARAN OLEH PANITIA 

a. Perlakuan yang dianggap sebagai tindak perploncoan (pelecehan, pelanggaran 

HAM, kekerasan dan lain-lain), maka: 

1. Dikeluarkan dari kepanitiaan; 

2. Diproses sesuai dengan hukum yang berlaku; 

3. Bila terbukti melanggar pidana, dapat diberhentikan dari pendidikan. 

b. Perilaku tidak sopan dan menghina/ dianggap menghina, akan: 

1. Ditegur di depan umum; 

2. Diperintahkan meminta maaf langsung 

3. Ditindak dengan hukuman yang sesuai dengan perilakunya; 

 

Pada kondisi yang tidak dapat ditoleransi, maka ketua panitia PKKMB dan pimpinan 

Perguruan Tinggi bidang kemahasiswaan berhak membubarkan kegiatan PKKMB yang 

bersangkutan 

 

5.4 EVALUASI 

Evaluasi dilakukan untuk melihat keberhasilan pencapaian tujuan program sekaligus 

menganalisis manfaat materi/ aktivitas, efektivitas, dan efisiensi, termasuk analisis kelemahan 

dan kendala yang terjadi pada penyelenggaraan kegiatan. Evaluasi dilaksanakan oleh panitia 

dengan membentuk tim yang terdiri dan unsur pemimpin, dosen, tenaga kependidikan, serta 

unsur lain yang dianggap perlu. Evaluasi dilaksanakan selama kegiatan berlangsung antara lain 

dengan cara mengedarkan kuesioner kepada para mahasiswa baru.  

.  



BAB VI 

PENUTUP 

 

 
Pada dasarnya pelaksanaan panduan Pengenalan Kehidupan Kampus Bagi Mahasiswa 

Baru (PKKMB) di perguruan tinggi merupakan salah satu upaya proses percepatan adaptasi dan 

pembentukan pribadi mahasiswa yang utuh, berkualitas, sukses dalam studi, serta siap 

menghadapi tantangan di masa depan. Panduan ini disampaikan kepada seluruh pihak yang 

terkait untuk menjadi acuan dalam pelaksanaan Pengenalan Kehidupan Kampus Bagi Mahasiswa 

Baru (PKKMB). Panduan ini dipergunakan selama mahasiswa melaksanakan PKKMB 2020/ 

2021 dan berlaku sejak ditandatanganinya panduan ini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


