
Dalam rangkaian kegiatan Penerimaan Mahasiswa Baru Universitas Udayana Tahun 2022 

Mahasiswa wajib mengikuti Pengenalan Kehidupan Kampus Bagi Mahasiswa Baru 

(PKKMB) yang dilakukan secara luring sesuai surat Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, 

Riset dan Teknologi Nomor 0520/E.E2/KM.09.00/2022 tertanggal 27 Juni 2022 perihal 

Panduan Umum Kehidupan Kampus Bagi Mahasiswa Baru (PKKMB) Tahun 2022, 

berkenaan dengan hal tersebut bersama ini kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut: 

10. Ketua BEM Universitas Udayana 

11. Ketua BPM dan BEM Fakultas 

12. Para Ketua UKM 

di Kampus Jimbaran/Denpasar 

Yth. 

1. Ketua Senat 

2. Para Wakil Rektor 

3. Ketua Satuan Pengawas Internal 

4. Para Kepala Biro 

5. ParaDekan 

6. Direktur Pascasarjana 

7. Para Ketua Lembaga 

8. Para Kepala UPT/USDI 

9. Ketua DPM Universitas Udayana 

SURAT ED ARAN 

NOMOR 8/UN14/SE/2022 

TENT ANG 

PELAKSANAAN PEN GEN ALAN KEHIDUP AN KAMPUS BAGI MAHASISW A BARU 

UNIVERSIT AS UDA Y ANA 

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDA Y AAN, 
RISET, DAN TEKNOLOGI 

UNIVERSITAS UDAYANA 
Alamat: Jin. Raya Kampus Unud, Jimbaran, Badung, Bali 80361 

Telepon: (0361) 701954, 701797, 701812 
Laman: www.unud.ac.id 



1. PKKMB merupakan tahapan dalam penerimaan Mahasiswa baru yang dilakukan oleh 

pimpinan universitas dan pimpinan fakultas di lingkungan Universitas Udayana, 

didukung dan dibantu oleh unsur sivitas akademika seperti Dosen, Tenaga Kependidikan 

dan Mahasiswa. 

2. Terna PPKMB Unud Tahun 2022 yaitu ''BERSAMA MENINGKA TKAN DAN 

MENGEMBANGKAN EKOSISTEM PENDIDIKAN UNUD YANG UNGGUL". 

3. Mahasiswa Baru secara resmi diterima di Universitas Udayana pada PKKMB tingkat 

universitas yang dilaksanakan selama 2 hari pada tanggal 8-9 Agustus 2022. Setelah 

PKKMB Universitas, kegiatan akan dilanjutkan dengan PKKMB Fakultas yang 

dilaksanakan selama 2 hari pada tanggal 10-11 Agustus 2022. 

4. Kegiatan penerimaan Mahasiswa baru tahun 2022 diisi dengan rnateri terdiri dari: 

a. pembinaan kesadaran bela negara sebagai bagian dari upaya rnembangun sistem 

pertahanan negara dan merupakan upaya yang strategis dalam rangka menumbuhkan 

sikap dan perilaku setiap warga negara yang teratur, menyeluruh, terpadu, dan 

berlanjut dalam menunaikan hak dan kewajibannya dalam upaya bela negara yang 

dilandasi cinta tanah air; 

b. kehidupan berbangsa dan bemegara pemahaman tentang Pancasila sebagai dasar 

negara atau ideologi negara, Undang -Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika; 

c. pembinaan gerakan nasional revolusi mental: Indonesia melayani, bersih, tertib, 

mandiri, dan bersatu; 

d. sistem pendidikan tinggi di Indonesia: 

1) pengenalan Kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka; 

2) program membina Mahasiswa melalui general education yaitu sebuah pendekatan 

dalarn pembelajaran yang menekankan keterkaitan antar cabang ilmu dalam rangka 

membangun basis yang lebih luas dalam keilrnuan dengan saling berdialog antara 

Mahasiswa dari berbagai macarn disiplin ilmu; 

3) pengenalan nilai budaya, etika, tata krama, norma kehidupan kampus, pencegahan 

pelecehan seksual di kampus, penyalahgunaan narkoba, anti korupsi serta terampil 

dan bijak dalarn berkomunikasi melalui media sosial; 

4) pembentukan karakter Mahasiswa yang rnenghargai kernanusiaan dan membangun 

kesehatan mental Mahasiswa; 



5) pencegahan dan penanggulangan intoleransi, radikalisme, terorisme, dan 

penyebaran paham-paham yang bertentangan dengan ideologi negara; 

6) kiat sukses/motivasi belajar di perguruan tinggi (akademik dan non akademik) serta 

menggali jiwa kewirausahaan, prospek dan peluang kerja setelah lulus dari 

perguruan tinggi; dan 

7) kegiatan kemahasiswaan dan organisasi kemahasiswaan. 

5. PELAKSANAAN 

a. Penyampaian materi dilaksanakan dengan metode tatap muka. 

b. Kegiatan dilaksanakan dalam bentuk ceramah dan metode lain yang disesuaikan 

dengan kondisi luring serta memanfatkan media kreatif/teknologi informasi yang 

familiar dengan generasi milenial. 

c. Tempat penyelenggaraan PKKMB Tingkat Universitas di Gedung Widya Sabha 

Kampus Unud Jimbaran dan untuk PKKMB Tingkat Fakultas di Fakultas masing 

masmg. 

d. PKKMB Tingkat Universitas dan Fakultas dimulai dari pukul 07.00 WITA dan 

berakhir maksimal pukul 17.00 WIT A dan tidak ada lagi acara/kegiatan dalam bentuk 

apapun sebelum dan setelah acara serta waktu yang sudah ditentukan. 

6. Narasumber yang berasal dari luar Universitas Udayana diundang oleh Rektor. 

7. Dalam rangka pencegahan penularan Covid-19 kegiatan PKKMB agar menerapkan 

protokol kesehatan Covid-19. 

8. Peserta kegiatan PKKMB ini adalah Mahasiswa baru atau Mahasiswa yang belum pemah 

mengikuti PKKMB. 

9. PKKMB merupakan rangkaian penerimaan Mahasiswa baru yang berisikan kegiatan 

pengenalan kehidupan kampus, kiprah akademiknya, berbagai kegiatan kemahasiswaan 

yang bersifat ko-kurikuler dan ekstra kurikuler yang bermuara pada pengembangan dan 
peningkatan soft skills. 

10. PKKMB dilaksanakan dengan penuh semangat bimbingan dan tuntunan, membantu 

(helpful), persaudaraan, pertemanan (friendly) dan dilarang adanya tindakan-tindakan 

perploncoan, penggojlogan, dan segala bentuk tindakan kekerasan lainnya baik fisik 
maupun mental. 



Nyoman Gde Antara ~, 
NIP l 96408071992031002 

4 Juli 2022 

Dernikian Surat Edaran ini dibuat untuk dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab. 

11. Berdasarkan Panduan PKKMB Tahun 2022 dari Direktorat Pembelajaran dan 

Kemahasiswaan tentang Pengenalan Kehidupan Kampus Mahasiswa Baru di Perguruan 

Tinggi dikemas dalam kegiatan PKKMB, sehingga di tahun 2022 kegiatan Student Day 

digabung rnenjadi PKKMB Universitas Udayana Tahun 2022. 

12. Wakil Dekan Bidang Akademik dan Perencanaan (WD I) dan Wakil Dekan Bidang 

Kemahasiswaan dan Informasi (WD III) Fakultas agar memberikan pembinaan, 

pemantauan, menjalankan manajemen resiko, dan menyusun prosedur operasi terhadap 
setiap kegiatan kemahasiswaan. 


