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Tujuan: 

Standar Operasional Prosedur (SOP) tata tertib Pengenalan Kehidupan Kampus bagi 

Mahasiswa Baru (PKKMB) Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Bung Hatta 

tahun 2021 dibuat agar pelaksanaan kegiatan PKKMB berjalan sesuai aturan dan mekanisme 

yang telah ditetapkan sehingga berjalan efektif. Adapun tema yang diusung adalah 

“Mahasiswa berkarakter Bung Hatta Wujudkan Indonesia Tangguh dan Indonesia tumbuh” 

dengan Tagline yaitu “Jujur, Santun, Disiplin, dan Religius”.  

 

Ruang Lingkup : 

Ruang lingkup tata tertib PKKMB Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Bung 

Hatta tahun 2021 dimulai dari aspek kehadiran, pakaian, dan keseriusan Mahasiswa Baru 

(Maba) dan Mahasiswi Baru (Miba).  

 

Pihak Terkait : 

Pelaksanaan Kegiatan PKKMB Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Bung 

Hatta tahun 2021 melibatkan, yakni: 

1. Dekan  

2. Wakil Dekan 

3. Ketua Program Studi se-lingkungan FKIP 

4. Sekretaaris Program Studi se-lingkungan FKIP  

5. Panitia (dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa) 

6. Maba dan Miba 

 

 



 

Dasar Penetapan 

Dasar penetapan standar operasional prosedur PKKMB yakni rapat persiapan PKKMB 

Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Bung Hatta tahun 2021 yang 

dilaksanakan pada hari Selasa, 07 September 2021 pukul 13.30 s.d 16.00 WIB yang 

diselenggarakan via zoom meeting.  

 

Tata Tertib PKKMB 

Agar kegiatan PKKMB FKIP Universitas Bung Hatta tahun 2021 berjalan efektif, maka 

ditetapkan aturan berpakaian, kehadiran dan keseriusan bagi Maba dan Miba yakni sebagai 

berikut: 

1. Pakaian 

a. Maba 

 Memakai atasan kemeja putih polos lengan panjang dan bawahan celana panjang 

berwarna gelap. 

 Rambut dipotong rapi 321 (tidak melebihi telinga) dan tidak boleh diwarnai.  

 

b. Miba 

 memakai atasan kemeja putih polos lengan panjang dan bawahan rok panjang 

berwarna gelap serta memakai kerudung segiempat polos warna putih. 

 Bagi non muslim, rambut wajib tertata dengan rapi dan tidak boleh diwarnai. Bagi 

yang berambut panjang harus diikat kepang dua (tidak boleh dibiarkan terurai)  

 Tidak diperkenankan memakai aksesoris ataupun menggunakan tata rias wajah 

(make up) 

 

2. Kehadiran 

a. Maba dan Miba diwajibkan untuk mengikuti seluruh rangkaian kegiatan PKKMB 

Daring  sejak awal hingga selesai dengan wajib menyalakan kamera zoom 

meetingnya. 

b.  Link zoom meeting : Meeting ID: 834 1669 0776 

     Passcode: 308566 

c. Registrasi masuk Maba dan Miba yakni pukul 07. 30 s.d 08.00 WIB.  



 

d. Maba dan Miba harus mengisi daftar hadir melalui link yang akan dikirimkan panitia 

3x dalam sehari. 

e. Maba dan Miba wajib memberi nama pada akun zoomnya dengan format “Singkatan 

Nama Program studi_Nama Lengkap”.  

Contoh: PPKN_Ozi Hernanda Putra, PGSD_Muhammad Fikri.  

f. Pada pukul 08.30-09.10 WIB, Maba dan Miba harus didampingi dengan orang tua/ 

wali di ruangan zoom pada kegiatan silaturahmi pimpinan fakultas dan prodi dengan 

mahasiswa. 

g. Selama pelaksanaan PKKMB, Maba dan Miba diberikan hak untuk mengajukan izin 

tidak mengikuti PKMMB baik yang bersifat sementara maupun keseluruhan dengan 

ketentuan sebagai berikut: 

 Bagi izin yang bersifat sementara, Maba dan Miba wajib menyampaikan melalui 

ruang CHAT, dengan format izin keluar yakni “OUT_alasan” dan format masuk 

kembali yakni “IN_alasan”.  

Contoh: Out_izin ke toilet 

In_sudah berada di room meeting kembali 

 Bagi izin sementara tersebut, Maba dan Miba tidak dibenarkan memutuskan 

koneksi dengan ruang zoom meeting yang ada, dan wajib tetap menyalakan 

kamera zoom.  

 Bagi yang tidak bisa mengikuti kegiatan PKKMB FKIP harus mengajukan surat 

izin dengan melampirkan bukti misalnya surat keterangan dokter jika sakit yang 

disampaikan secara tertulis kepada panitia maksimal H-2 sebelum pelaksanaan 

PKKMB Daring. 

 Bagi maba dan miba yang izin namun tidak berdasarkan ketentuan dan 

mekanisme yang telah diatur,  maka  akan  dianggap  tidak  mengikuti  PKKMB 

secara  keseluruhan  dan langsung dinyatakan tidak lulus PKKMB. 

 

3. Keseriusan  

a. Maba dan Miba diwajibkan mengikuti arahan dari pemateri secara aktif. 

b. Maba dan Miba diwajibkan untuk menghafal dan menyanyikan lagi Hymne Universitas 

Bung Hatta (Teks terlampir). 



 

c. Saat pelaksanaan PKKMB, maba dan miba wajib memperhitungkan tempat pemilihan 

lokasi zoom. Pilihlah kondisi tempat yang mendukung kelancaran pelaksanaan PKKMB 

dengan nyaman, aman, dan tanpa gangguan apapun. 

d. Maba dan miba tidak diperkenankan dalam kondisi mobile (berjalan atau berkendara 

atau melakukan aktivitas lain diluar aktivitas PKKMB).  

e. Maba dan miba wajib menyediakan perangkat pendukung atau cadangan (charger) 

selama pelaksanaan PKKMB Daring guna mendukung kelancaran keikutsertaan 

PKKMB. 

f. Maba dan miba dipersilahkan makan dan minum sesuai dengan waktu yang ditentukan, 

Rundown acara terlampir. 

g. Maba dan miba tidak diperkenankan mengganggu kelancaran pelaksanaan PKKMB, 

seperti membuat suara kegaduhan, mencoret-coret slide yang sedang dipresentasikan, dan 

tidak tertib ketika ingin berpartisipasi dalam acara, dan lain-lain. 

h. Maba dan miba wajib menyediakan alat-alat tulis guna mencatat informasi-informasi 

yang disampaikan pemateri ataupun panitia.  

 

4. Kelulusan 

Maba dan Miba dinyatakan lulus PKKM jika: 

a. Kehadiran lengkap (100%) 

b. Tidak melakukan pelanggaran berat. 

c. Keseriusan dalam mengikuti setiap kegiatan. 

 
 

 

 



 

Lampiran1.  

RUNDOWN ACARA 

 

TENTATIF RUNDOWN ACARA KEGIATAN PKKMB TINGKAT FAKULTAS  
UNIVERSITAS BUNG HATTA 

Selasa, 14 September 2021 

WAKTU KEGIATAN PELAKSANA PIC 
07.30 – 08.00 Registrasi Peserta dan tata tertib 

kegiatan 
Panitia Panitia 

PEMBUKAAN HOST/MC/
MODERA

TOR 
08.00 - 08.05 Pembacaan Al Quran Surat 

Mujadilah ayat 10-11 
Muhamad Alfikri/Vriyel  

08.05 - 08.10 Menyanyikan Lagu Indonesia 
Raya 

Tim IT,  

 Hymne Universitas Bung Hatta Tim Teknis 
08.10 – 08.40 Kata Sambutan Dekan sekaligus 

perkenalan Dosen dan Tendik 
 

Dekan  
Drs. Khairil, M, S 

 

08.40-09.10 Silaturahmi pimpinan fakultas 
dan prodi dengan orang tua/wali 
mahasiswa 
Kuis 1 

Pimpinan Fakultas 

09.10-09.15 Pemutaran Profil FKIP Tim IT 

ACARA INTI  

09.15 – 09.45 

Pendalaman Akademik Fakultas 
dan Sistem Manajemen 
Pembelajaran  
Kuis 2 

WAKIL DEKAN 

 09.30 – 10.00 Kiat Sukses Kuliah di PT Fauzan (alumni PPKN) 
10.00 – 10.30 Pengenalan Portal  Kasubag. Akademik 
10.30 – 11.40 Perkenalan Lembaga 

Mahasiswa Fakultas 
Kuis 3 

KETUA BEM dan DPMF 

11.40 – 12.00 Penampilan bakat dan 
Penjelasan acara selanjutnya  

 Mc Ozi dan Mutia  (Host) 

12.00 - 13.00 ISOMA   

13.00-15.30 Virtual Tour di Fakultas Seksi Acara /Live melalui 
Youtube, IG, FB 

Tim 

 



 

Lampiran 2. 

 


