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LATAR BELAKANG

Menurut Panduan PKKMB (Dirjen Dikti, 2021), Pengenalan Kehidupan Kampus Bagi 

Mahasiswa Baru (PKKMB) diselenggarakan dalam rangka menyiapkan mahasiswa baru 

melewati proses transisi menjadi mahasiswa yang dewasa dan mandiri, serta 

mempercepat proses adaptasi mahasiswa dengan lingkungan yang baru, dan memberikan 

bekal untuk keberhasilannya menempuh pendidikan di perguruan tinggi. PKKMB juga 

dijadikan sebagai titik tolak pembinaan idealisme, penguatan rasa cinta tanah air, dan 

kepedulian terhadap lingkungan, juga dalam rangka menciptakan generasi yang 

berkarakter, religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, dan berintegritas. Kegiatan 

PKKMB diharapkan menjadi wahana penanaman 5 (lima) program gerakan nasional 

revolusi mental yaitu Indonesia melayani, Indonesia bersih, Indonesia tertib, Indonesia 

mandiri, dan Indonesia bersatu.

Kesiapan mahasiswa baru untuk memasuki kehidupan kampus sangat penting bagi 

keberhasilan mereka dalam menempuh proses pendidikan di perguruan tinggi. Untuk 

mempercepat adaptasi mahasiswa baru terhadap kehidupan kampus UM, perlu 

menyelenggarakan Pengenalan Kehidupan Kampus bagi Mahasiswa Baru (PKKMB) secara 

akademis. Pada saat penyelenggaraan Pengenalan Kehidupan Kampus bagi Mahasiswa 

Baru (PKKMB) Tahun 2021/2022, Indonesia sedang pada masa pandemi covid-19 yang 

mengharuskan ketaatan terhadap penerapan protokol kesehatan. Berdasarkan 

pertimbangan kondisi pandemic COVID-19 sampai saat ini, PKKMB Universitas Negeri 

Malang tahun 2021 dilaksanakan secara dalam jaringan (daring) dengan menfaatkan 

teknologi informasi.



LANDASAN

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 Kementerian Pendidikan 

     dan Kebudayaan.

4.  Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam 

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

5.  Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 tentang 

     Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

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

     Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

7.   Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, 

     Menteri Kesehatan, dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Nomor 01/KB/2021, 

     Nomor 516 Tahun 2020 Nomor HK.03.0 1 /Menkes /363/2020, 

     Nomor 440-842 Tahun 2020, Nomor 440-842 Tahun 2020, Tentang Panduan 

     Peyelenggaraan Pembelajaran Pada Tahun Ajaran 2020/2021 dan 

     Tahun Akademik 2020/2021 di Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)

8.   Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi tanggal 9 Juli 2021, 

     nomor 0387/E/TM.02.00/2021 mengenai Panduan Pengenalan Kehidupan 

     Kampus bagi Mahasiswa Baru (PKKMB) tahun 2021



ASAS PELAKSANAAN

1.  Keterbukaan, yaitu semua kegiatan penerimaan mahasiswa baru dilakukan 

    secara terbuka, baik dalam hal pembiayaan, materi/substansi kegiatan, 

    berbagai informasi waktu maupun tempat penyelenggaraan kegiatan;

2.  Demokratis, yaitu semua kegiatan dilakukan dengan berdasarkan kesetaraan 

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

     yang terlibat dalam kegiatan penerimaan mahasiswa baru tersebut;

3.  Humanis, yaitu kegiatan penerimaan mahasiswa baru dilakukan berdasarkan 

    kemanusiaan yang adil dan beradab, dan prinsip persaudaraan dan anti 

    kekerasan terhindar dari pelanggaran, termasuk pelanggaran Hak Asasi 

    Manusia (HAM);

4.  Akademis, yaitu bermuatan konten, nilai-nilai, dan kaidah-kaidah keilmuan;

5.  Edukatif, yaitu bersifat mendidik dan membelajarkan, terhindar dari kekerasan, 

     pelecehan, dan pemaksaan;

6.  Melembaga, yaitu dilakukan oleh dan atas nama institusi Universitas Negeri Malang;

7.   Akuntabel, yaitu dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan peraturan 

     perundang- undangan yang berlaku; dan

8.  Efektif, yaitu mencapai tujuan yang sudah ditetapkan.



PESERTA

TUJUAN UMUM

TUJUAN KHUSUS

Peserta kegiatan PKKMB ini adalah mahasiswa baru UM jenjang D3, S1, S2 dan S3 

angkatan 2021-2022, dan mahasiswa angkatan sebelumnya yang belum 

pernah mengikuti PKKMB.

Untuk membekali mahasiswa baru agar memiliki kesadaran berbangsa dan bernegara, 

dan lebih cepat beradaptasi dengan kehidupan akademik dan lingkungan kampus 

Universitas Negeri Malang.

1.  Meningkatkan 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.  Mengenali gambaran umum UM yang meliputi: sejarah, visi, misi, dan tujuan UM 

     serta unit-unit kelembagaan yang ada di UM (Fakultas, Lembaga, UPT, Biro);

3.  Memahami karakteristik kehidupan kampus UM sebagai The Learning University;

4.  Memahami peraturan akademik dan kemahasiswaan yang berlaku di UM;

5.  Mengenali berbagai fasilitas pendukung yang ada di UM;

6.  Mengetahui berbagai sistem layanan administrasi, terutama yang berkaitan dengan 

     administrasi akademik dan kemahasiswaan di UM;

7.   Mengetahui berbagai macam organisasi dan kegiatan kemahasiswaan di UM;

8.   Meningkatkan kualitas multi-kecerdasan: spiritual, intelektual, emosional dan sosial;

9.   Memahami Tatakrama Kehidupan Kampus;

10.  Mengenali struktur organisasi, civitas akademika, fasilitas, peraturan-peraturan khusus 

      yang berlaku di fakultas, jurusan, dan program studi masing-masing serta unit 

      kelembagaan lainnya;

11.   Mengetahui kurikulum yang berlaku sesuai dengan program studi masing-masing;

12.  Mewujudkan sistem kampus Universitas Negeri Malang yang ramah (inklusif), aman 

       dan sehat; terciptanya persahabatan dan kekeluargaan antar mahasiswa, dosen, 

       serta tenaga kependidikan;

13.  Mempraktikkan kiat sukses belajar untuk mewujudkan mahasiswa menjadi pembelajar 

      yang lincah dan tangguh (powerful agile learner) dan mengembangkan diri menjadi 

      generasi unggul yang mandiri dan bertanggung jawab di Universitas Negeri Malang 

      melalui konsepsi dan praktik Merdeka Belajar.



MATERI

1.  Materi keuniversitasan

Disediakan paket-paket materi yang terdiri dari materi keuniversitasan, kefakultasan 

dan jurusan atau program studi. Materi keuniversitasan harus diikuti oleh semua 

mahasiswa baru se-Universitas Negeri Malang, materi kefakultasan harus diikuti oleh 

mahasiswa se-fakultas masing-masing, dan materi jurusan atau prodi harus diikuti 

oleh mahasiswa se-jurusan atau prodi masing-masing.

Setiap materi dikemas dalam bentuk (1) tayangan video, (2) power point, (3) suplemen. 

Di samping itu, juga disediakan materi berupa panduan PKKMB UM dan 

pembukaan PKKMB.

a.   Pengenalan kehidupan berbangsa dan bernegara (bela negara, radikalisme, dan 

      pendidikan anti korupsi), menyongsong Indonesia Emas 2045.

b.   Pembinaan gerakan nasional revolusi mental (Indonesia melayani, bersih, tertib, 

      mandiri, dan bersatu)

c.   Sistem pendidikan tinggi merdeka belajar dan kampus merdeka UM (MBKM)

d.  Jati diri UM sebagai the Learning University, dan Kurikulum UM 2020 di Era Revolusi 

      Industri 4.0

e.   Kesadaran lingkungan hidup, kesiapsiagaan bencana di perguruan tinggi, dan 

      kehidupan baru masa new normal life

f.    Etika Kehidupan Kampus, serta bina karakter berbasis nilai-nilai religius dan budaya

g.   Pola pembinaan kemahasiswaan UM

h.   Lulus bermutu tepat waktu, strategi sukses belajar di PT dan berkarir pasca studi

i.    Perpustakaan: Wahana membangun literasi

j.    Registrasi akademik: kewajiban, sanksi, prosedur KRS, cuti kuliah, dsb.

k.   Perpustakaan UM (e-perpust dan manual perpust)

l.    Pendalaman Sistem Pengelolaan Pembelajaran (SIPEJAR) UM



2. MATERI KEFAKULTASAN

4. MATERI PASCASARJANA

3. MATERI JURUSAN ATAU PRODI

Berisi informasi fakultas masing-masing antara lain tentang sejarah, visi, misi 

dan tujuan, nama prodi dan status akreditasinya, pengenalan pejabat fakultas, 

fasilitas, dan berbagai kegiatan organisasi kemahasiswaan (ormawa fakultas).

Materi kefakultasan/pascasarjana terdiri dari:

berisi informasi jurusan atau prodi masing-masing antara lain tentang sejarah, visi, misi 

dan tujuan, status akreditasi prodi, pengenalan pejabat prodi dan dosen, kurikulum, 

profil dan testimoni lulusan, fasilitas, dan berbagai kegiatan organisasi kemahasiswaan 

(ormawa jurusan atau prodi).

a.   Fakultas Ilmu Pendidikan (FIP)

b.   Fakultas Sastra (FS)

c.   Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA)

d.   Fakultas Ekonomi (FE)

e.   Fakultas Teknik (FT)

f.   Fakultas Ilmu Keolahragaan (FIK)

g.  Fakultas Ilmu Sosial (FIS)

h.  Fakultas Pendidikan Psikologi (FPPsi)

i.   Pascasarjana Multidisiplin

a.  Pemanfaatan perpustakaan, e-book dan jurnal ilmiah yang dilanggan.

b.  Perencanaan riset dan publikasi pada jurnal bereputasi.

c.  Registrasi akademik mahasiswa.

d.  Pendalaman SIPEJAR.

e.  Pengenalan:

    - Fakultas (bagi Maba Pascasarjana di Fakultas);

    - Pascasarjana (bagi Maba S2 dan S3 Pendidikan Dasar).

f. Diskusi daring dengan Pimpinan/Pengelola Program Studi S2 dan S3 .



BENTUK KEGIATAN

TEMPAT KEGIATAN

Kegiatan PKKMB dilaksanakan dalam bentuk pembelajaran dalam jaringan (daring) 

secara asinkron. Yakni, paket-paket materi tersebut diunggah dalam laman 

pkkmb.um.ac.id. Kemudian mahasiswa dapat mengunduh, menonton, membaca, 

merangkum, mendiskusikan di mana saja dan pada waktu kapan saja, namun harus 

tetap dalam batus waktu pelaksanaan yaitu tanggal 16-20 Agustus 2021.

Mahasiswa baru D3 dan S1 wajib mengerjakan tugas-tugas evaluasi dalam setiap 

materi, dan wajib mengisi survei kepuasan PKKMB dalam batas waktu tanggal 

20 Agustus 2021 pukul 17.00 WIB. Sementara bagi Mahasiswa Baru S2 dan S3 tidak 

diwajibkan mengerjakan tugas evaluasi tersebut.

Kegiatan yang harus dilakukan oleh setiap mahasiswa peserta PKKMB UM, adalah 

sebagai berikut:

1.   Mengunduh semua materi PKKMB dari laman pkkmb.um.ac.id, penguduhan bisa 

     dilakukan di manapun yang berjaringan internet kuat;

2.  Kemudian secara off line menonton video, membaca power point dan suplemen 

    pada setiap materi, serta mendiskusikan materi bersama beberapa teman yang 

    bisa terhubung,

3.  Selanjutnya mengerjakan tugas atau evaluasi pada setiap materi tersebut pada 

     aplikasi yang disediakan

4.  Mengisi survei kepuasan terhadap pelaksanaan PKKMB;

5.  egiatan setiap materi dianggap selesai ketika mahasiswa telah mengirim semua 

     tugas evaluasi dan mengisi survey kepuasan.

Tempat penyelenggaraan PKKMB adalah di tempat tinggal atau rumah masing- masing. 

Ketika mengunduh materi dan mengunggah tugas atau evaluasi mahasiswa harus 

menggunakan tempat yang memiliki jaringan internet. Namun, ketika menonton, 

membaca, dan mendiskusi materi, serta mengerjakan tugas, maka mahasiswa dapat 

menggunakan setiap tempat meskipun tidak berjaringan internet. Semua kegiatan 

dilakukan dengan menggunakan laptop atau smart phone.



WAKTU

EVALUASI

SANKSI

Kegiatan dilaksanakan dalam 5 (lima) hari, dimulai pada pukul 07.00 tanggal 

16 Agustus 2021 sampai pukul 17.00 WIB tanggal 20 Agustus 2021. Setelah batas 

waktu habis, maka sistem akan tutup secara otomatis. Oleh karena itu, mahasiswa 

harus benar- benar tidak boleh terlambat atau melebihi batas waktu tersebut, 

terutama dalam mengerjakan tugas-tugas evaluasi. Untuk membantu mahasiswa 

mengatur kegiatan agar tidak sampai melewati batas waktu, dan memudahkan 

penguasaan materi, maka disusun jadwal pelaksanaan secara fleksibel yang bisa 

diunduh dari laman pkkmb.um.ac.id.

1.  Panduan teknis mengerjakan tugas evaluasi bisa diunduh laman pkkmb.um.ac.id.

2.  Penilaian kelulusan PKKMB dilakukan berdasarkan keaktifan peserta yang diukur 

    sesuai skor peserta dalam mengerjakan tugas evaluasi pada setiap materi dan 

     mengisi survei kepuasan.

3.  Peserta dinyatakan lulus jika:

     a.  tingkat kelulusan evaluasi sekurang-kurangnya mencapai 70% (tujuh puluh persen) 

          dari seluruh materi baik keuniversitasan, kefakultasan maupun jurusan/prodi, dan

     b.  telah 100% mengisi survey kepuasan.

4.  Penilaian terhadap keaktifan peserta dilaksanakan dengan cara rekap prosentase 

     tugas evaluasi dan isian survey kepuasan, yang dilaksanakan oleh panitia pelaksana.

5.  Peserta yang dinyatakan lulus diberi sertifikat kelulusan PKKMB.

Setiap peserta dapat dikenakan sanksi yaitu dinyatakan tidak lulus, yaitu peserta

yang:

a.  tidak mengikuti PKKMB pada tanggal 16 - 20 Agustus 2021,

b.  terbukti melakukan plagiasi,

c.  tidak mencapai standar ketuntasan evaluasi materi yang telah ditentukan (70%),

d.  terlambat dalam mengerjakan tugas-tugas evaluasi sampai batas pukul 17.00 

     pada tanggal 20 Agustus 2021.

Peserta yang dinyatakan tidak lulus, maka wajib mengikuti PKKMB tahun akan datang.



SELAMAT MENGIKUTI 
PKKMB 2021

SALAM SEMANGAT  
DAN SALAM SEHAT
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