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 Universitas Warmadewa 

 
Rektor Universitas Warmadewa, 

 
Menimbang : a. Bahwa dalam menjalankan Pendidikan Tinggidi Universitas 

Warmadewa (Unwar) perlu didasari atas tata kelola yang baik. 
b. Bahwatatakelolayangdimaksudkandiatasadalah adanya Buku 

Panduan Pengenalan Kehidupan Kampus Bagi Mahasiswa Baru 
(PKKMB) Tahun 2021 Universitas Warmadewa. 

c. Bahwauntukmelaksanakan Buku Pengenalan Kehidupan Kampus 
Bagi Mahasiswa Baru (PKKMB) Tahun 2021 tersebutperlu 
ditetapkan denganKeputusan Rektor Universitas Warmadewa. 
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1. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 
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4. Peraturan Pemerintah Nomor : 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan 
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5. Peraturan Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 87  

tahun 2014 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi; 
6. Peraturan Menteri Pendidikan  dan Kebudayan Republik Indonesia 

Nomor 95 tahun 2014 Tentang Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran 
Perguruan Tinggi Negeri Serta Pendirian, Perubahan dan Pencabutan 
Izin Perguruan Tinggi Swasta; 

7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No:3 
Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi; 

8. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor AHU 
2277. AH.01.04. Tahun 2010 Tentang Pengesahan Yayasan 
Kesejahteraan Korpri Provinsi Bali; 

9. Keputusan Pengurus Yayasan Kesejahteraan Korpri Propinsi Bali 
Nomor: 05/Yas.Korps/VII/1984 tanggal 17 Juli 1984 tentang 
Pembentukan Universitas Warmadewa;
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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 
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hariternyataterdapatkekeliruandidalamnyaakandiadakanperbaikansebagaimana 
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KATAPENGANTAR 
 

 

Pengenalan Kehidupan Kampus Mahasiswa Baru (PKKMB) merupakan kegiatan 

informasi akademik berdasarkan Surat Edaran Kementrian Riset, Teknologi, dan Pendidikan 

Tinggi, Direktorat Jendral Pembelajaran dan Kemahasiswaan dengan nomor 

0387/E/TM.02.00/2021, Tentang Panduan Umum Kehidupan Kampus Bagi Mahasiswa Baru 

(PKKMB) 2021. Dalam surat edaran ini dijelaskan bahwa kegiatan PKKMB Tahun 2021 

dilaksanakan secara daring dengan menyesuaikan kondisi di masing-masing wilayah. 

Program Pengenalan Kehidupan Kampus bagi Mahasiswa Baru (PKKMB) 

Universitas Warmadewa tahun akademik 2021/2022 juga merupakan program yang 

dilaksanakan oleh pihak civitas akademika Unwar dalam memberikan pengetahuan dan 

pengalaman baru untuk mengenal kehidupan akademik di kampus, melalui berbagai 

informasi akademik dan kemahasiswaan. Melalui program PKKMB Unwar 2021/2022, 

mahasiswa baru mampu mewujudkan dirinya untuk siap mengikuti berbagai kegiatan 

akademik dan kemahasiswaan sesuai dengan program studi bidang keilmuan yang 

ditekuninya. Di samping itu mahasiswa diharapkan dapat tumbuh dan berkembang dalam 

iklim yang kondusif sesuai dengan minat dan bakatnya sehingga tercipta keseimbangan 

intelektual, moral dan mental spiritual.  

Panduan PKKMB Unwar 2021/2022 ini berisikan asas pelaksanaan PKKMB, materi 

Pengenalan Kehidupan Kampus, tata tertib dan penjabaran pelaksanaan Program PKKMB. 

Panduan ini disusun dengan tujuan mempercepat proses pembimbingan mahasiswa baru agar 

dalam beradaptasi dengan kehidupan akademik dan non-akademik di perguruan tinggi 

dengan semangat percepatan adaptasi tanpa kekerasan. 

Terima kasih kami ucapkan kepada tim penyusun panduan yang terdiri dari berbagai unsur 

lembaga akademik dan kemahasiswaan melalui konsultasi dan diskusi sehingga terwujudnya 

panduan ini. Kritik dan saran dari berbagai pihak sangat kami harapkan demi kesempurnaan 

panduan ini untuk masa mendatang. 

 

 

  Denpasar, Agustus 2021 
Hormat Kami, 
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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. 0387/E/TM.02.00/2021 perihal Panduan Umum Kehidupan 

Kampus Bagi Mahasiswa Baru (PKKMB) Tahun 2021. 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. 

Dari tahun 2020, Bangsa Indonesia masih terus berusaha untuk bangkit dalam 

menghadapai tantangan baik dari bidang kesehatan, ekonomi, sosial dan budaya di 

tengah wabah pandemi Covid-19. Berdasarkan kebijakan pemerintah tentang bekerja, 

belajar, dan ibadah dari rumah menjadikan momentum yang baik untuk menciptakan 
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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 pengembangankarirnya serta 

pentingnya belajar sepanjang hayat. 
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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 Presiden Nomor 82 Tahun 2019 tentang Kementrian Pendidikan dan 

Kebudayaan. 

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

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

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

Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala 

Besar (PSBB) Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 

(Covid-19). 

7. Surat Edaran Direktur Jenderal Direktorat Jenderal Pembelajaran dan 

Kemahasiswaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan No. 

0387/E/TM.02.00/2021  tanggal 2 Juli 2021 tentang Panduan Umum Pengenalan 

Kehidupan Kampus bagi Mahasiswa Baru (PKKMB) Tahun 2021. 

8. SK. Yayasan  Kesejahteraan Korpri  Propinsi  Bali No.05/Yas.Korp/VII/1984, Tgl. 

17 Juli 1984 tentang Pembentukan Universitas Warmadewa. 

9. 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. 

10. Statuta Universitas Warmadewa Tahun 2018. 

11. Surat Keputusan Rektor No: 1589/Unwar/PD-02/2021, tanggal 27 Juli 2021 

Tentang Pembentukan Panitia Pelaksana Kehidupan kampus Bagi Mahasiswa Baru 

Universitas Warmadewa . 
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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) Universitas Warmadewa 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) 

Universitas Warmadewa dilakukan berdasarkan kemanusiaan yang adil dan 

beradab, prinsip persaudaraan, dan anti kekerasan. 

 

2.2 Tujuan PKKMB 

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

sebagai berikut: 

1. Tujuan Khusus 

a. 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); 

b. 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; 

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

dewasa, bagi diri dan lingkungan sekitar; 

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

e. Memperkenalkan kiat sukses belajar dan mengembangkan diri di perguruan 

tinggi melalui konsepsi dan praktik Merdeka Belajar: Kampus Merdeka; 
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f. Merancang hari esok generasi unggul yang mandiri dan bertanggung jawab; 

g. Mewujudkan mahasiswa menjadi pembelajar yang lincah dan tangguh 

(powerful agile learner). 

2. Tujuan Umum 

Memberikan pembekalan kepada mahasiswa baru agar dapat lebih cepat 

beradaptasi dengan lingkungan kampus Universitas Warmadewa. 

 

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 dan pengembangan kompetisi 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. 
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BAB III 
MATERI PKKMB 

 

 

Adapun beberapa materi PKKMB dalam pelaksanakan Tahun 2021 sebagai berikut. 

3.1 Kehidupan berbangsa, bernegara dan pembinaan kesadaran bela negara; 
a. Pemahaman tentang Pancasila sebagai dasar negara atau ideologi negara, Undang-

Undang dasar 1945, Negara Kesatuan Republik indonesia, dan Bhinneka Tunggal 

Ika; 

b. Pencegahan dan penanggulangan intoleransi, radikalisme, terorisme dan 

penyebaran paham-paham yang bertentangan dengan ideologi negara; 

c. Pemahaman hak dan kewajiban dalam upaya bela negara yang dilandasi cinta tanah 

air; dan 

d. Pembinaan gerakan nasional revolusi mental: Indonesia melayanai, bersih, tertib, 

mandiri, dan Bersatu melalui nilai-nilai gotong royong, etos kerja dan integritas; 

3.2 Sistem Pendidikan Tinggi di Indonesia; 
a. Pengenalan sistem pendidikan tinggi di Indonesia; 

b. Kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM); 

c. Program Kreativitas dan Inovasi mahasiswa; 

d. 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 kelilmuan dengan saling berdialog anatara 

mahasiswa dari berbagai macam disiplin ilmu; 

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

perundungan (bullying), pencegahan tindakan asusila dan kekerasan seksual di 

kampus, penyalahgunaan narkoba, dan anti korupsi dan terampil serta bijak dalam 

berkomunikasi melalui media sosial; 

f. Pembentukan karakter mahasiswaberdasarkan nilai-nilai Sapta Bayu yang 

menghargai kemanusiaan dan membangun kesehatan mental mahasiswa ; 

g. Kiat sukses dan motivasi belajar di perguruan tinggi sera pengembangan 

kewirausahaan, prospek dan peluang kerja setelah lulus dari perguruan tinggi; 

h. Pengenalan organiasasi kemahasiswann dan kegiatan kemahasiswaan yang 

mencakup penalaran dan minat bakat; dan  
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i. Materi lain yang dipandang perlu sesuai dengan kebutuhan mahasiswa dan 

perguruan tinggi. 

3.3 Perguruan tinggi di era revolusi industri 4.0 dan kehidupan kampus pada masa 
pandemi; 

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

b. Pelaksanaan tentang protokol kesehatan di lingkungan Universitas Warmadewa. 

3.4 Kesadaran lingkungan hidup dan kampus sehat berlandaskan Tri Hita Karana. 

3.5 Manajemen risiko, kesiapsiagaan dan mitigasi bencana di perguruan tinggi. 
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BAB IV 
PELAKSANAAN PKKMB 

 

 

4.1 Tema Pelaksanaan PKKMB 

“Melalui PKKMB 2021 Kita Dukung Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka  

untuk Membentuk Warmadewa Muda Yang Bermutu, Berwawasan Ekowisata dan 

Berdaya Saing Global di tengah Pandemi Covid-19” 

4.2 Metode Pelaksanaan PKKMB 

Pelaksanaan PKMMB Universitas Tahun 2021 menggunakan sistem daring (online) 

pelaksanaan dibagi menjadi beberapa tahap sebagai berikut. 

a. Penyampaian materi 

Dilaksanakan dengan metode daring (synchronous atau asynchronous), luring 

atau blended/hybrid yang disesuaikan dengan kondisi masing-masing perguruan 

tinggi dan berkoordinasi dengan Satgas Covid-19 Universitas Warmadewa. 

b. Bentuk 

Kegiatan dilaksanakan dalam bentuk ceramah, simulasi dan metode lain yang 

disesuaikan dengan kondisi serta memanfaatkan media kreatif dan teknologi 

informasi. 

c. Tempat 

Tempat penyelenggaraan dilaksanakan di kampus Universitas Warmadewa dan 

ditempat tinggal masing-masing. 

4.3 Peserta Dan Panitia 

a. Peserta 
- Peserta kegiatan pengenalan kampus ini adalah mahasiswa baru Unwar 

angkatan 2021/2022 dan mahasiswa angkatan sebelumnya yang belum 

lulusatau belum pernahmengikuti 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 
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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 peserta tentang jadwal pengambilan atribut 

PKKMB agar dapat dilaksanakan dengan sistem layanan bawa pulang (drive 

thru) dengan memerhatikan protokol kesehatan Covid-19. 

 

b. 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. 

4.4 Tahap Pelaksanaan 

a. Tempat Pelaksanaan 
- Tempat pelaksanaan Pengenalan Kehidupan Kampus Bagi Mahasiswa baru 

Tahun 2021/2022 di Ruang Auditorium Widya Sabha Uttama Universitas 

Warmadewa oleh Panitia Pelaksana. 

- Peserta PKKMB Tahun 2021/2022 di Universitas Warmadewa dilaksanakan 

dirumah masing-masing secara daring (online). 

b. Waktu Pelaksanaan 
Pengenalan Kehidupan Kampus Bagi Mahasiwa Baru dilaksanakan selama 4 

(empat) hari yaitu; 2 (dua) hari kegiatan untuk PKKMB tingkat 

UniversitasUniversitas Warmadewa melalui daring pada tanggal 30 – 31 Agustus 

2021 dan 2 (dua) hari kegiatan untuk PKKMB tingkat Fakultasdan Sekolah 

Vokasimelalui daring pada tanggal 2 – 3 September 2021. 
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c. 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 

Fakultasdan Sekolah Vokasi 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.  

 

4.5 Pendanaan Dan Pertanggungjawaban Keuangan 

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

2021.Pertanggungjawaban penggunaan keuangan berada di bawah Rektor dan 

dilaksanakan sesuai dengan kondisi, ketentuan, dan protokol yang berlaku. 
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BAB V 
TATA TERTIB, PENGAWASAN, SANKSI, DAN EVALUASI 

 

 

5.1 Kriteria Kelulusan 
Kriteria kelulusan dalam kegiatan PKKMB tahun 2021 Universitas Warmadewa, yaitu: 

Nilai Akhir Kreteria Status 

80 - 100 Sangat Baik LULUS 

>= 70 - <80 Baik LULUS 

< 70 Kurang Baik TIDAK LULUS 

Penilaian kelulusan meliputi kehadiran/absensi dalam mengikuti kegiatan dari awal 

hingga akhir dengan bobot nilai 50% dan penilaian juga meliputi tugas yang dikumpul 

dengan tepat waktu dengan bobot nilai 50%. 

 

5.2 Tata Tertib 

a. Peserta PKKMB Tahun 2021 
1. Wajib mengikuti acara PKKMB Universitas, PKKMB Fakultasdan Sekolah 

Vokasi 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 dengan ukuran 92 x 57mm dikenakan disebelah kiri peserta, dan 

harus terlihat saat kegiatan PKKMB daring berlangsung. 
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b. Panitia PKKMB Tahun 2021 
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 

5.3 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. 

5.4 Sanksi 

a. Sanksi Terhadap Peserta 
- Peringatan lisan; 

- Peringatan tertulis; 

- Skorsing/ tidak diperkenankan ikut acara PKKMB; 

- Dikeluarkan sebagai Mahasiswa Unwar; 

- Melakukan tindakan yang berkualifikasi tindak pidana, diproses oleh pihak 

keamanan (Keamanan Kampus dan/ kepolisian) sesuai dengan ketentuan yang 

berlaku. 

b. Pelanggaran Oleh Panitia 
- Perlakuan yang dianggap sebagai tindak perploncoan (pelecehan, pelanggaran 

HAM, kekerasan dan lain-lain), maka: 

• Dikeluarkan dari kepanitiaan; 

• Diproses sesuai dengan hukum yang berlaku; 

• Bila terbukti melanggar pidana, dapat diberhentikan dari pendidikan. 

- Perilaku tidak sopan dan menghina/ dianggap menghina, akan: 

• Ditegur di depan umum; 

• Diperintahkan meminta maaf langsung 

• Ditindak dengan hukuman yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku; 
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Pada kondisi yang tidak dapat ditoleransi, maka ketua panitia PKKMB dan pimpinan 

Perguruan Tinggi bidang kemahasiswaan berhak membubarkan kegiatan PKKMB 

yang bersangkutan 

5.5 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 kegiatanberlangsung antara lain dengan cara mengedarkan kuesioner kepada para 

mahasiswa baru.  
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BAB VI 
PENUTUP 

 

Pada dasarnya pelaksanaan panduan Pengenalan Kehidupan Kampus Bagi Mahasiswa 

Baru (PKKMB) di Universitas Warmadewa 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) di Universitas Warmadewa.Panduan ini dipergunakan 

selama mahasiswa melaksanakan PKKMB 2021/2022 dan berlaku di Universitas 

Warmadewa sejak ditandatanganinya panduan ini. 
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Langkah login E-learning Warmadewa 
 
 

1. Buka browser yang terinstal pada PC/laptop, kemudian akses alamat 

elearning Uwar di https://e-learning.warmadewa.ac.idpada addres bar 

browser. Maka akan muncul tampilan sebagaiberikut: 

 
 
 

2. Untuk melakukan login, pengguna dapat melakukannya pada form yang 

login sebelah kanan seperti gambar diatas. Masukkan username dan 

password akun yang telah dimiliki. 
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3. Bila anda pertamakali melakukan login, maka akan muncul tampilan edit profile. 

Namun bila anda sudah pernah login sebelumnya dapat langsung melompat ke 

Langkah 9. 

 
 
 
 
 

4. Gantilah email address, City/town, select a country sesuai identitas. Dilarang 

mengganti First name danSurename. 
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5. Isilah Description dengan deskripsi singkat tentang diri anda. Deskripsi ini dapat 

dibaca oleh user lain saat melihat profilanda. 

 
 
 
 
 
 
 

6. Uploadfotodiriandadengancarakliktandapanahbiru→klikuploadafile→cho

sefile→kemudianpilihfilefotoyangandainginupload. 
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7. Isilah program studi yang sesuai dengan status anda sebagai mahasiswa di 

Warmadewa. Kemudian klik updateprofile. 

 

8. Pada halaman preferences seperti dibawah ini, klikdashboard 
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9. Berikut adalah tampilan dashboard dan beberapa bagian penting padadashboard: 

• Untuk merubah profil pengguna dapat dilakukan dengan mengklik profil di 

pojok kananatas. 

• Site Home: menampilkan halaman home pengguna darie-learning. 

• Site Pages: menampilkan postingan blog dari penggunae-learning. 

• Dashboard: menampilkan halaman dashboard penggunaelearning. 

• My Course: Mata Kuliah yang diikuti olehmahasiswa. 

• Course Overview: Menampilkan beberapa Mata Kuliah yang diikuti oleh 

mahasiswa. 

• Calendar: untuk dapat menampilkan kalender kegiatan mata kuliah pada e- 

learning 
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Langkah masuk ke Course PPKMB 2021 

1. Pada Navigation klik Site Home 

2. Pada Site Home, lihat Course categories, klik PENGENALAN 

KEHIDUPAN KAMPUS BAGI MAHASISWA BARU(PKKMB). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Klik PKKMB 2021. Setelah muncul halaman baru, anda telah 

mengakses Course PKKMB2021. 
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JADWAL PELAKSANAAN TECHNICAL MEETING 

PENGENALAN KEHIDUPAN KAMPUS MAHASISWA BARU (PKKMB) 

UNIVERSITAS WARMADEWA  

TAHUN 2021 

 

Technical Meeting PKKMB Universitas 

Hari/ Tanggal Waktu Kegiatan Keterangan 

Senin, 

23 Agustus 2021 

08.00-09.00 wita 

09.00 wita - 

Selesai 

Log in Peserta 

Technical Meeting Panitia 

 

Technical Meeting PKKMB Fakultas Ekonomi dan Bisnis 

Tanggal Waktu Kegiatan Keterangan 

Selasa,  

24 Agustus 2021 

08.00-09.00 wita 

09.00 wita - 

Selesai 

Log in Peserta 

Technical Meeting Panitia 

 

Technical Meeting PKKMB Fakultas Hukum 

Tanggal Waktu Kegiatan Keterangan 

Rabu,  

25 Agustus 2021 

08.00-09.00 wita 

09.00 wita - 

Selesai 

Log in Peserta 

Technical Meeting Panitia 

 

Technical Meeting PKKMB FKIK, FTP, FP, FISIP, FS dan Vokasi 

Tanggal Waktu Kegiatan Keterangan 

Kamis,  

26 Agustus 2021 

 

08.00-09.00 wita 

09.00 wita - 

Selesai 

Log in Peserta 

Technical Meeting Panitia 
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JADWAL PELAKSANAAN 

PENGENALAN KEHIDUPAN KAMPUS MAHASISWA BARU (PKKMB) 

UNIVERSITAS WARMADEWA  

TAHUN 2021 

 

Pelaksanaan PKKMB Tingkat Universitas 

Tanggal Waktu Kegiatan Keterangan 

Senin – Selasa 

30 – 31 Agustus 

2021 

08.00 -  Selesai 

 

Log in Peserta 

Pelaksanaan PKKMB 

Tingkat Universitas 

Panitia 

 

Pelaksanaan PKKMB Tingkat Fakultas dan Sekolah Vokasi 

Tanggal Waktu Kegiatan Keterangan 

Kamis – Sabtu  

2 – 4 September 

2021 

08.00 -  Selesai 

 

Log in Peserta 

Pelaksanaan PKKMB 

Tingkat Fakultas dan 

Sekolah Vokasi 

Panitia 

 


