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PENDAHULUAN 

 

A. LATAR BELAKANG 

Peserta didik yang melanjutkan pendidikan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi akan 

merasakan berbagai perbedaan yang cukup signifikan bila dibandingkan dengan pembelajaran 

yang ditempuh sebelumnya, baik aspek akademik maupun aspek sosial budaya. Dalam rangka 

menyiapkan mahasiswa baru dalam proses transisi menjadi mahasiswa yang dewasa dan mandiri. 

Mengamalkan dan memahami kegiatan akademik, kegiatan kemahasiswaan dan kebijakan 

kampus maka diperlukan adanya program pengenalan kehidupan kampus bagi mahasiswa.  

Merujuk pada Surat Sekretaris Jenderal Nomor 2440/A.A2/TU/2017 tanggal 2 Juni 2017 

tentang Pedoman Pembinaan Kesadaran Bela Negara dalam Kegiatan Pengenalan Kampus bagi 

Mahasiswa Baru, dan Surat Edaran Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Nomor 

253/B/SE/VIII/2016 tentang Pengenalan Kehidupan Kampus bagi Mahasiswa Baru (PKKMB). 

Kegiatan ini ditujukan bagi mahasiswa baru agar cepat beradaptasi dengan lingkungan yang baru 

dan menjadi bekal keberhasilannya menempuh pendidikan di perguruan tinggi. Masa ini dapat 

dijadikan titik tolak inisiasi pembinaan idealisme, menanamkan dan memperkuat rasa cinta tanah 

air, dan kepedulian terhadap lingkungan dalam rangka menciptakan generasi yang berkarakter 

jujur, cerdas, peduli, bertanggung jawab dan tangguh.  

Terkadang sebagian dari pihak kampus menyerahkan kegiatan secara penuh kepada peserta 

didik senior tanpa ada proses pembimbingan dan pendampingan yang memadai. Masing-masing 

perguruan tinggi mengembangkan model pengenalan kampus sesuai dengan interpretasi 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 dan ketakutan bagi mahasiswa baru dan orang tua serta 

masyarakat pada umumnya. Tanggung jawab penyelenggaraan PKKMB adalah pemimpin 

perguruan tinggi, karenanya maka penyelenggaraanya dilakukan oleh pemimpin perguruan tinggi 

sementara unsur lain ikut mendukung dan membantu.  

Program Pengenalan Kehidupan Kampus bagi Mahasiswa Baru (PKKMB) harus 

direncanakan secara matang agar dapat dijadikan momen yang tepat untuk menanamkan 

pendidikan karakter kepada mahasiswa baru. Mahasiswa baru diharapkan mendapat informasi 



yang tepat mengenai sistem pendidikan di perguruan tinggi baik bidang akademik maupun non-

akademik.  

Penyusunan panduan PKKMB yang lebih rinci dinilai perlu untuk mengingatkan kembali 

tentang penyelenggaraan proses belajar mengajar berbasis kompetensi yang memerlukan syarat 

(1) pemahaman tentang learning to know, learning to do, learning to live togeher, dan learning to 

be dari program studi yang akan ditempuhnya secara baik dan sedini mungkin, (2) kemampuan 

beradaptasi dengan lingkungan belajar secara cepat agar proses pembelajaran berlangsung dalam 

suasana atmosfir yang baik, dan (3) sistem pembelajaran yang tepat untuk keberhasilan dan 

perbaikan kompetensi pada program studi yang ditempuhnya dan adaptasi dengan lingkungan 

kampus.  

 

B. TUJUAN  

1. Tujuan umum  

Memberikan pembekalan kepada mahasiswa baru agar dapat lebih cepat beradaptasi dengan 

lingkungan kampus..  

2. Tujuan Khusus: 

a. Mengenalkan arti pentingnya kesadaran berbangsa, bernegara, cinta tanah air, lingkungan 

dan bermasyarakat;  

b. Mengenalkan sistem dan tata kelola perguruan tinggi, sistem serta kegiatan pembelajaran 

dan kemahasiswaan (kurikuler, ko kulikuler dan ekstrakurikuler); 

c. Memberikan pendidikan karakter khususnya nilai integritas, moral, etika, kejujuran, 

kepedulian, tanggung jawab dan kedisiplinan dalam kehidupan di kampus dan 

masyarakat;  

d. Mendorong mahasiswa untuk proaktif beradaptasi, membentuk jejaring, menjalin 

persahabatan dan kekeluargaan antar mahasiswa dan dosen dan tenaga kependidikan;  

e. Memotivasi dan mendorong mahasiswa baru untuk memiliki rasa percaya diri yang 

tinggi; dan  

f. Membentuk sikap dan perilaku yang dilandasi rasa cinta dan mengabdi kepada Bangsa 

dan Negara Indonesia  

 



C. HASIL YANG DIHARAPKAN 

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; 

dan  

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

kependidikan.  

 

D. MATERI  

Secara umum materi kegiatan PKKMB, terdiri dari:  

1. Pembinaan kesadaran bela negara;  

Sebagai bagian dari upaya membangun sistem pertahanan negara dan merupakan upaya 

yang strategis dalam rangka menumbuhkan sikap dan prilaku setiap warga negara yang 

teratur, menyeluruh, terpadu dan berlanjut dalam menunaikan hak dan kewajibannya 

dalam upaya bela negara yang dilandasi cinta tanah air;  

2. Kehidupan berbangsa dan bernegara;Pemahaman tentang Pancasila sebagai dasar negara 

atau ideologi negara, Bhineka Tunggal Ika, Undang-Undang Dasar 1945, Negara 

Kesatuan Republik Indonesia, dan Bela Negara;  

3. General Education; 

Pemahaman tentang General Education, suatu pengembangan konsep dan pendekatan 

pembelajaran yang mempersiapkan mahasiswa untuk mampu memahami, menghadapi 

berbagai masalah (kompleksitas kehidupan, keragaman, kemampuan berpikir jernih), 

termasuk untuk meningkatkan daya saing bangsa. Prinsip trivium (logika, gramatika, dan 

retorika) diterapkan sebagai bagian dari General Education, kemampuan berpikir kritis, 

membaca, menulis, kemampuan berkomunikasi secara efektif, mendengar dan 

mengungkapkan, agar mahasiswa siap menghadapi perubahan untuk sukses secara 

profesional di abad 21.  

4. Sistem Pendidikan tinggi di Indonesia dan kegiatan akademik di perguruan tinggi;  



5. Pengenalan nilai budaya, tata krama, dan etika keilmuan;  

6. Organisasi dan kegiatan kemahasiswaan;  

7. Persiapan penyesuaian diri di perguruan tinggi;  

8. Motivasi dan atau kiat sukses belajar dan berprestasi dan prospek peluang kerja lulusan 

perguruan tinggi;  

9. Kegiatan yang bertemakan green living movement di kampus (cinta kebersihan, cinta 

lingkungan, kepedulian mahasiswa); dan  

 

E. PELAKSANAAN 

1. Bentuk, Tempat, dan Waktu  

a. Bentuk  

Kegiatan dilaksanakan dalam bentuk ceramah, latihan keterampilan dan diskusi, 

tugas mandiri, orientasi sesuai sarana dan prasarana akademik.  

b. Tempat 

Tempat penyelenggaraan PKKMB  dan Sosialisasi Akademik bagi oangtua diadakan 

di Auditorium Universitas Pamulang dan Aula Stikes. 

c. Waktu 

Kegiatan dilaksanakan selama 3 (Dua) hari yaitu tangal 27 – 28/29 Agustus  2019. 

Kegiatan dimulai pada pagi hari (pukul 07.00) dan berakhir pada sore hari (pukul 

17.00).  

 

2. Peserta 

Peserta kegiatan pengenalan kampus ini adalah seluruh mahasiswa baru STIKes Widya 

Dharma Husada Tangerang dan STIKes Kharisma Persada. Bagi yang telah mengikuti 

kegiatan dapat diberikan sertifikat.  

 

 

3. Organisasi Kepanitiaan 

Kegiatan ini melibatkan Ketua Yayasan Sasmita Jaya Grup, Pembina STIKes, Pimpinan 

STIKes Widya Dharma Husada Tangerang dan STIKes Kharisma Persada para dosen 



serta mahasiswa BEM/HIMA. Panitia berada di bawah koordinasi Pimpinan Perguruan 

Tinggi bidang kemahasiswaan dan bertanggung jawab kepada pimpinan perguruan tinggi.  

4. Pendanaan dan Pertanggungjawaban Keuangan 

Kegiatan ini didanai oleh perguruan tinggi dan pertanggung jawaban keuangan oleh 

pimpinan perguruan tinggi, RAB dan Laporan Keuangan terlampir. 

 

F. PENGAWASAN, EVALUASI DAN SANKSI  

1. Pengawasan 

Pengawasan dilakukan agar pelaksanaan PKKMB sesuai dengan rencana yang telah 

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

struktural, tenaga kependidikan dan semua unsur lain yang di anggap perlu.  

2. Evaluasi 

Evaluasi dilakukan untuk melihat keberhasilan pencapaian tujuan program sekaligus 

menganalisis manfaat materi/aktivtias, efektivitas dan efisiensi, termasuk analisis 

kelemahan dan kendala yang terjadi pada penyelenggaaan kegiatan. Evaluasi 

dilaksanakan oleh panitia dengan membentuk tim yang terdiri dan unsur dosen, pejabat 

struktural, tenaga kependidikan, orangtua, serta unsur lain yang dianggap perlu.  

3. Sanksi 

Semua bentuk pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan di atas dikenakan sanksi sesuai 

dengan peraturan yang berlaku.  

  

G. TATA TERTIB SELAMA PKKMB  

Peserta PKKMB :  

1. Wajib mengikuti kegiatan dan acara PKKMB yang dilaksanakan oleh panitia, bagi yang  

tidak mengikuti kegiatan PKKMB atau yang dinyatakan tidak lulus wajib mengikuti 

kembali pada tahun akademik yang akan datang.  

2. Wajib hadir 15 (lima belas) menit sebelum acara dimulai yaitu pkl 07.00 wib  

3. Wajib memakai seragam/pakaian/atribut yang telah ditentukan oleh panitia PKKMB yaitu 

untuk laki-laki memakai baju kemeja putih, celana hitam, sepatu pantofel berwarna hitam, 

memakai kaos kaki warna putih. Untuk perempuan memakai kemeja putih, rok hitam 



panjang, kerudung putih, sepatu pantofel hitam dan kaos kaki putih serta yg tidak 

menggunakan jilbab rambut diikat rapi menggunakan harnet. 

4. Wajib menghormati panitia PKKMB dan seluruh civitas akademika STIKes Widya 

Dharma Husada dan Kharisma Persada. 

5. Wajib menaati dan melaksanakan tata tertib PKKMB yang ditentukan STIKes Widya 

Dharma Husada dan Kharisma Persada.  

6. Peserta yang dinyatakan lulus diberikan piagam. Piagam yang diberikan dijadikan sebagai 

bukti untuk dapat menjadi pengurus HIMA dan persyaratan untuk Ujian skripsi atau karya 

Tulis Ilmiah 

 

H. TATA TERTIB SELAMA PKKMD DAN PEMBELAJARAN  

     Selama Pembelajaran dan berada di lingkungan kampus, mahasiswa dilarang :  

1. Memakai baju kaos dan celana/rok jeans  

2. Memakai cadar, rok mini, legging  

3. Berambut gondrong dan dikuncir,  berkumis dan berjenggot  

4. Memakai sandal/sepatu yang diperlakukan sebagai sandal  

5. Bertindik dan tato serta menggunakan gelang  

6. Memakai perhiasan dan make up yang berlebihan  

7. Kuku panjang dan dicat  

8. Membawa senjata api dan atau senjata tajam  

9. Membawa, menyimpan, mengedarkan dan mengkonsumsi obat-obatan terlarang  

10. Memakai pakaian untuk praktek klinik  

11. Makan dan minum saat perkuliahan  

12. Mengoperasikan alat komunikasi dalam kelas  

 

I. PENUTUP 

Demikian proposal PKKMD ini dibuat, apabila ada kesalahan dan kekurangannya akan 

menjadi bahan evaluasi untuk kegiatan berikutnya , dan akan menjadi lebih baik dan 

sempurna 
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