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A. KETENTUAN UMUM
1. PKKMB (Pengenalan Kehidupan Kampus Mahasiswa Baru) adalah kegiatan awal bagi setiap

mahasiswa baru yang ada di semua kampus perguruan tinggi di seluruh Indonesia, kegiatan
ini beftujuan untuk memberikan pembekalan kepada mahasiswa baru agar dapat lebih cepat
beradaptasi dengan lingkungan kampus dan sistem pendidikan di perguruan tinggi.

2. Kegiatan PKKMB wajib di ikuti oleh seluruh mahasiswa baru.
3. Kegiatan PKKMB dilaksanakan dilaksanakan secara langsung (offiine) selama 3 (tiga) hari

tanggal 27 - 29 September 2022, mulaijam 07.30 WIB - 16.00 WIB di Kampus Universitas
Islam Riau.

4. Pelaksanaan PKKMB pada tingkat Universitas dilaksanakan Hari selasa Tanggal 27 September
2022 beftempat GOR Vollyball Indoor Universitas Islam Riau.

5. Pelaksanaan PKKMB pada tingkat Fakultas dan Program Studi dilaksanakan hari Rabu - Kamis

Tanggal 28 - 29 September 2022 beftempat Fakultas masing-masing.

6. Pesefta PKKMB adalah mahasiswa baru Universitas Islam Riau TA. 202212023.

7. Peserta diwajibkan mengikuti seluruh sesi kegiatan PKKMB baik di tingkat Universitas maupun
tingkat Fakultas dan Program Studi.

8. Pesefta dinyatakan lulus mengikuti PKKMB adalah peserta yang mengikuti seluruh sesi
kegiatan PKKMB.

9. Pesefta dinyatakan gugur dan tidak lulus PKKMB apabila tidak mengikuti seluruh sesi kegiatan
PKKMB dan tidak mengisi kuisioner monev. Keikutsertaan dalam kegiatan PKKMB akan
menjadi syarat pengajuan proposal skripsi.

10. Pesefta diberikan konsumsi selama kegiatan PKKMB.
11. Tidak dibenarkan meminta mahasiswa membawa barang/benda teftentu untuk perpoloncoan

ataupun kepentingan apa pun pada kegiatan PKKMB ini.
12. Pimpinan Universitas dan Fakultas dapat menghentikan kegiatan PKKMB bila terjadi

pelanggaran.
13. Jika menemukan pelanggaran pelaksanaan PKKMB mohon melaporkan melalui Telp/WA

panitia PKKMB Ke No HP: O838 6556 8892.
14. Pelanggaran dimaksud akan diproses secara hukum melaluiTim Hukum dan Etik.
15. Peserta PKKMB wajib menhati tata teftib PKKMB yang telah ditetapkan ini.

B. TATATERTIB PESERTA
1. Peserta PKKMB wajib mengisi daftar hadir pada hari peftama, hari kedua dan hari ketiga

secara online sebagai bukti kehadiran pada link: https://pkkmb.uir.ac.id/ dengan cara klik
tombol Login dan mengisikan Akun PMB berupa username dan password

2. Pesefta wajib hadir dikampus 30 menit sebelum kegiatan dimulai. Pengisian daftar hadir
dilakukan 2x setiap hari pada sesi pagi dan sesi siang. Pengisian dafur hadir sesi pagi pada
jam 06.30 - 08.30 \MB dan sesi siang jam 12.30 - 14.00 tMB. Keterlambatan hanya diizinkan
maksimal sampai jam 08.30 WIB. Bagi pesefta yang terlambat tidak dapat lagi mengikuti
kegiatan PKKMB.

3. Peserta tidak diperkenankan mengisikan daftar hadir temannya atau orang lain.
4. Pesefta PKKMB wajib mematuhi protokol Kesehatan 5 M (MencuciTangan, Memakai Masker,

Menjaga Jara( Menjauhi Kerumunan, Mengurangi Mobilitas)
5. Pesefta diwajibkan membawa buku dan alat tulis untuk catatan materi-materi yang

disampaikan oleh narasumber.
6. Pesefta membuat resume (rangkuman) materi dari setiap sesi sebagai bentuk partisipasi

kegiatan.



7. Peserta lakFlakiwajib memakai baju kemeja lengan panjang warna putih dan celana panjang
warna hitam.

8. Bagi pesefta perempuan memakai baju putih, rok panjang warna hitam dan jilbab warna hijau,
sedangkan untuk perempuan non-muslim memakai kerudung atau tutup kepala warna hijau
(selendang).

9. Semua peserta harus memakai sepatu.
10. Bagi pesefta yang membawa kendaraan pribadi wajib memakirkan kendaran pada tempat

parkir yang tersedia dan diharapkan kunci ganda.
11. Tidak diperkenankan membawa barang-barang yang terlarang atau benda-benda berharga

dalam bentuk apa pun dan tidak dibenarkan merokok dilingkungan kampus.
12. Peserta yang merasa dirinya kurang sehat mengikuti kegiatan PKKMB wajib melapor kepada

panitia untuk diberikan pelayanan Kesehatan melalui WA/ Telpon 0823 2828 OO52.
13. Pelaksanaan Shalat wajib Zuhur bagi peserta lakFtaki bertempat dimasjkl Munawwarah, dan

Mushalla FKIP. Untuk peserta perempuan bertempat di Gedung PKM wajib membawa mukena
dan alas shalat (sajadah) pribadi.
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