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PANDUAN PELAKSANAAN 

PENGENALAN KEHIDUPAN KAMPUS BAGI MAHASISWA BARU 

SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN AKBIDYO 

TAHUN 2021 

 

A. PENDAHULUAN 

1. LATAR BELAKANG 

Pengenalan Kehidupan Kampus bagi Mahasiswa Baru (PKKMB) 

merupakan persiapan mahasiswa-baru dalam melalui proses transisi menjadi 

mahasiswa yang dewasa dan mandiri. Selain itu, juga mempercepat proses 

adaptasi mahasiswa dengan lingkungan yang baru dan memberikan bekal 

untuk keberhasilannya menempuh pendidikan di perguruan tinggi. Melalui 

kegiatan ini dapat dijadikan titik tolak pembinaan idealisme, penguatan rasa 

cinta tanah air dan bangsa, dan kepedulian terhadap lingkungan. PKKMB juga 

menjadi pendorong dalam rangka menciptakan generasi yang berkarakter, 

religius, nasionlis, mandiri, gotong royong dan berintegritas.  

Pelaksanaan PKKMB merupakan tanggung jawab pimpinan perguruan 

tinggi, sedangkan unsur lainnya seperti dosen, tenaga kependidikan, beserta 

mahasiswa, ikut membantu terselenggaranya kegiatan ini. Oleh karena itu, 

Dirjen Pendidikan Tinggi setiap tahun mengeluarkan panduan guna 

pelaksanaan teknis kegiatan PKKMB di kampus masing-masing.  

Kegiatan PKKMB selalu dilaksanakan oleh kampus setiap tahun, dalam 

menyambut kedatangan mahasiswa-baru. Namun PKKMB tahun ini berbeda 

dari tahun sebelumnya, mengingat adanya pandemi corona virus disease 2019 

(covid-19) melanda Indonesia sejak awal tahun 2020. Oleh karena itu, Dirjen 

Dikti Kemdikbud telah mengeluarkan panduan untuk pelaksanaan kegiatan 

belajar-mengajar, termasuk kegiatan PKKMB secara daring (online) di tahun 

ini. Hal ini dilakukan mengingat kewajiban seluruh warganegara maupun 

organisasi termasuk kampus, untuk melaksanakan protokol kesehatan guna 

pencegahan penyebaran covid-19. Kita semua harus menggunakan masker, 

menjaga jarak dan menjaga kesehatan diri, selain harus melakukan kegiatan 
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yang mengharuskan kebersamaan banyak orang, dengan cara daring didukung 

teknologi komunikasi/informasi. 

Kegiatan PKKMB secara online, yang mengubah metode penyampaian 

materi PKKMB dari tahun-tahun sebelum pandemi, masih tetap memerlukan 

dukungan dari infrastruktur dan prosedur-prosedur kegiatan daring yang telah 

diterapkan selama lebih dari setahun ini. Oleh karenanya implementasi 

PKKMB perlu diperkuat dengan peraturan internal perguruan tinggi agar 

terhindar dari pelanggaran tata tertib, norma, etika, dan hukum, yang dikemas 

dalam Panduan Pelaksanaan Pengenalan Kehidupan Kampus bagi Mahasiswa 

Baru (PKKMB) STIKes AKBIDYO tahun 2021. 

 

2. MAKSUD DAN TUJUAN 

Atas dasar bahwa setiap kampus harus tetap melaksanakan kegiatan 

PKKMB walaupun di tengah kondisi pandemic covid-19, maka STIKes 

AKBIDYO bermaksud menyelenggarakan kegiatan PKKMB secara online. 

Mahasiswa-baru dapat mengikuti kegiatan ini secara daring, yaitu dari rumah 

masing-masing dengan menggunakan dukungan teknologi koneksi jarak jauh. 

Adapun tujuan PKKMB ini adalah memberikan pembekalan kepada 

mahasiswa-baru agar dapat lebih cepat beradaptasi dengan situasi akademik 

dan lingkungan kampus yang ke depan akan mengalami masa adaptasi 

kebiasaan baru. Sedangkan tujuan khusus PKKMB 2021 STIKes AKBIDYO 

adalah sebagai berikut:  

a. Menanamkan kesadaran berbangsa, bernegara, bela negara, serta peduli 

lingkungan dan masyarakat sesuai dengan 4 (empat) pilar kebangsaan 

(Pancasila, UUD 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka 

Tunggal Ika); 

b. Memperkenalkan sistem pembelajaran dan kehidupan sivitas akademika 

STIKes AKBIDYO dengan menanamkan nilai-nilai dasar pendidikan dan 

perguruan tinggi; 
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c. Memperkenalkan hak dan kewajiban sebagai mahasiswa, sebagai insan 

pra-dewasa, bagi diri dan lingkungan sekitar; 

d. Mewujudkan kampus yang ramah (inklusi), aman dan sehat; 

e. Memperkenalkan kiat sukses belajar dan mengembangkan diri di 

perguruan tinggi melalui konsepsi dan praktik Merdeka Belajar: 

Kampus Merdeka; 

f. Merancang hari esok generasi unggul yang mandiri dan 

bertanggungjawab; 

g. Mewujudkan mahasiswa menjadi pembelajar yang lincah dan tangguh. 

 

 

3. LANDASAN KEGIATAN  

a. Panduan Pengenalan Kehidupan Kampus bagi Mahasiswa Baru 

(PKKMB) tahun 2021 Dirjen Pendidikan Tinggi Kemdikbud RI; 

b. Undang-undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi; 

c. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan 

Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi; 

d. Peraturan Presiden No. 82 Tahun 2019 tentang Kementrian Pendidikan 

dan Kebudayaan; 

e. Keputusan Presiden No. 12 tahun 2020 tentang Penetapan Bencana 

Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease (Covid-19) sebagai Bencana 

Nasional; 

f. Peraturan Mendikbud No.45 tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata 

Kerja Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan; 

g. Peraturan Mendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional 

Pendidikan Tinggi; 

h. Surat Edaran Gubenur DIY No. 421/8194 tentang Kebijakan Pendidikan 

Dalam Perpanjangan Masa Tanggap Darurat Penyebaran Corona Virus 

Diseases 2019 (Covid-19) di Lingkungan Pendidikan di Daerah Istimewa 

Yogyakarta; 
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i. Instruksi Bupati Bantul No.21/Instr/2021 tentang Pemberlakuan 

Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4 Corona Virus Disease 2019 di 

Kabupaten Bantul; 

j. Surat Keputusan Ketua Yayasan Bhakti Sosial 

No.045/KPTS/YBS/IX/2016 tentang Statuta Sekolah Tinggi Ilmu 

Kesehatan AKBIDYO. 

k. Surat Keputusan Ketua Yayasan Bhakti Sosial No. 045/KPTS/YBS/IX/2016 

tentang STATUTA Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan AKBIDYO 

 

 

4. ASAS PELAKSANAAN 

Sebagaimana arahan Dirjen Dikti Kemdikbud tentang PKKMB tahun 2021, 

maka asas pelaksanaan PKKMB STIKes AKBIDYO sesuai dengan panduan 

tersebut, yaitu sebagai berikut: 

a. Asas keterbukaan, yaitu semua kegiatan PKKMB dilakukan secara 

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

berbagai informasi waktu, cara/metode, maupun tempat 

penyelenggaraan kegiatan; 

b. Asas demokrasi, yaitu semua kegiatan PKKMB dilakukan berdasarkan 

kesetaraan semua pihak, dengan menghormati hak dan kewajiban 

masing-masing pihak yang terlibat dalam kegiatan PKKMB tersebut 

seperti peserta, panitia, dan sivitas kampus; dan 

c. Asas humanis, yaitu kegiatan PKKMB dilakukan berdasarkan 

kemanusiaan yang adil dan beradab, dan prinsip persaudaraan serta anti 

kekerasan. 

 

5. RUANG LINGKUP 

Bahwa PKKMB telah berlangsung secara periodik untuk memberi bekal 

kepada mahasiswa-baru utnuk mengenal kampusnya dan lebih siap merubah 

pola dan cara belajarnya yang berbeda dari sebelumnya sebagai siswa sekolah. 
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Oleh karena itu perlu adanya kegiatan yang mengenalkan mahasiswa kepada 

kondisi perkuliahan, khususnya di kampus STIKes AKBIDYO Yogyakarta, 

selain itu juga perlu mengenal kondisi program studi-nya masing-masing dan 

juga mengenal situasi akademik di kampus, seperti interaksi dengan sesama 

mahasiswa, dengan kakak tingkat, dengan dosen, dengan tenaga kependidikan 

dan seluruh sivitas akademika STIKes AKBIDYO. 

Sifat kepesertaaan PKKMB ini adalah wajib bagi seluruh mahasiswa STIKes 

AKBIDYO, selain juga sebagai syarat kelulusan. Oleh karena itu, bagi 

mahasiswa-lama yang belum mengikuti kegaitan PKKMB di tahun pertama ia 

masuk, maka mereka juga wajib ikut serta kegiatan PKKMB ini. 

 

B. K E G I A T A N 

1. NAMA KEGIATAN 

Nama kegiatan ini adalah “Pengenalan Kehidupan Kampus bagi 

Mahasiswa Baru (PKKMB) Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan AKBIDYO 

tahun 2021”, dengan tema berikut "Semangat Kebersamaan sebagai 

Penguat hadapi Perubahan Adaptasi Kebiasaan Baru". Makna tema ini 

adalah, kesadaran yang tinggi bahwa kondisi pandemi covid-19 yang telah 

melanda dunia sangat mengubah sisi-sisi kehidupan sehingga sebagai 

manusia yang tak bisa hidup sendiri, maka kebersamaan menjadi modal 

utama dalam menghadapi perubahan-perubahan yang terjadi utamanya 

pada tahap adaptasi kebiasaan baru yaitu dimana kita semua harus hidup 

normal berdampingan dengan ancaman penularan covid-19. Selain itu juga 

agar tumbuh dalam kebersamaan ini kekuatan dan keyakinan bahwa 

adaptasi menjadi proses kehidupan menuju kondisi yang suatu saat akan 

lebih baik. Dengan pencanangan tema ini, diharapkan para generasi muda, 

utamanya para mahasiswa STIKes AKBIDYO tetap memiliki semangat 

juang tinggi serta berdaya upaya sekuat tenaga untuk tetap belajar guna 

meraih cita-cita. 
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2. MATERI PKKMB 2021  

1. Pembinaan kesadaran bela negara: sebagai bagian dari upaya 

membangun system pertahanan negara dan merupakan upaya yang 

strategis dalam rangka menumbuhkembangkan 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; 

2. Kehidupan berbangsa dan bernegara: pemahanan tentang Pancasila 

sebagai dasar negara atau ideologi negara, UUD 1945, Negara Kesatuan 

Republik Indonesia, dan Bhineka Tunggal Ika; 

3. Pembinaan gerakan nasional revolusi mental: Indonesia melayani, 

bersih, tertib, mandiri dan bersatu; 

4. Sistem pendidikan tinggi di Indonesia: 

a. Pengenalan sistem pendiidkan tinggi di Indonesia; 

b. Kebijakan Merdeka Belajar : Kampus Merdeka; 

c. Progarm membina mahasiswa melalui General Education yaitu sebuah 

pendekatan dalam pembelajaran yang menekankan keterkaitan antar 

cabang ilmu dalam rangka membangun basis yang lebih luas dalam 

keilmuan dengan saling berdialog antara mahasiswa dari berbagai 

macam disiplin ilmu; 

d. Pengenalan nilai budaya, etika, tata karma, norma kehidupan 

kampus, plagiarisme, pencegahan pelecehan seksual di kampus, 

penyalahgunaan narkoba dan anti korupsi dan terampil serta bijak 

dalam bekomunikasi melalui media sosial; 

e. Pembentukan karakter mahasiwa yang menghargai kemanusiaan 

dan membangun kesehatan mental mahasiswa; 

f. Pencegahan dan penanggulangan intoleransi, radikalisme, terorisme 

dan penyebaran paham-paham yang bertentngan dengan ideologi 

negara; 
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g. Kiat sukes/motivasi belajar di perguruan tinggi (akademik dan non 

akadamik) serta menggali jiwa kewirausahaan, prospek dan peluang 

kerja setelah lulus dari perguruan tinggi; 

h. Kegiatan kemahasiswaan dan organisasi kemahasiswaan. 

 

5. Perguruan tinggi di era revolusi industri 4.0 dan kehidupan baru pasca 

pandemic (new normal); 

6. Kesadaran lingkungan hidup dan kesiapsiagaan bencana di perguruan 

tinggi. 

 

3. WAKTU DAN TEMPAT 

Jadwal PKKMB dilaksanakan selama 3 hari yaitu Rabu 22 September 

sampai dengan Jumat 24 September 2021, setiap hari dimulai pukul 08.00 

hingga 15.00 WIB. Pada Selasa 21 September 2021 dilaksanakan Technical 

Meeting PKKMB 2021 untuk persiapan diri para peserta. 

 

4. PESERTA 

Sasaran kegiatan PKKMB sebagai peserta adalah mahasiswa-baru hasil 

PMB 2021 dan mahasiswa-lama yang belum mengikuti kegiatan PKKMB 

tahun sebelumnya. Peserta mengikuti kegiatan PKKMB secara online, 

sehingga para peserta tetap berada di tempat tinggal masing-masing, tidak 

tatapmuka di kampus.  

 

5. PELAKSANA TEKNIS 

Pelaksana teknis terdiri dari kepanitiaan mahasiswa dalam hal ini 

mahasiswa aktif dan sebagai anggota BEM (Badan Eksekutif Mahasiswa) 

STIKes AKBIDYO, dan tim support dari pihak dosen dan tenaga 

kependidikan, di bawah tanggungjawab Wakil Ketua Bidang 

Kemahasiswaan STIKes AKBIDYO. 
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C. MEKANISME KEGIATAN 

1. METODE PELAKSANAAN 

Metode pelaksanaan PKKMB adalah secara daring (online). Mengingat 

bahwa saat ini wilayah Indonesia, khususnya di wilayah Yogyakarta, 

terkena pandemi covid19, maka sudah seharusnya segala kegiatan yang 

melibatkan orang banyak dilakukan dengan menyesuaikan protokol 

kesehatan sesuai upaya pencegahan penularan. Adapun metode daring ini 

dikendalikan dengan host website di kampus dan para peserta mengikuti 

secara online dari rumah masing-masing. 

Melalui saluran website kampus yaitu akbidyo.ac.id dan didukung 

media sosial WAG CAMABA dan email beralamat 

pkkmb.stikesakbidyo@gmail.com. Materi dikemas dengan bentuk file, baik 

itu dokumen (word, excel, powepoint), maupun video dan audio. 

 

2. ISI MATERI PKKMB 2021 

Susunan Materi PKKMB 2021 STIKes AKBIDYO adalah sebagai berikut: 

1. Sambutan Menteri Kemdikbudristek  

2. Materi PKKMB 2021: 

a. Bahaya Terorisme disampaikan oleh Kepala Badan Nasional 

Penanggulangan Terorisme; 

b. Bela Negara disampaikan oleh Direktur Bela Negara, Ditjen 

Pothan, Kementerian Pertahanan RI; dan 

c. Etika Bersosial Media disampaikan oleh Kementerian Komunikasi 

dan Informatika RI. 

3. Pengenalan STIKes AKBIDYO 

4. Pengenalan Program Studi D3 Kebidanan STIKes AKBIDYO 

5. Pengenalan Program Studi D4 Manajemen Informasi Kesehatan STIKes 

AKBIDYO 

6. Pengenalan Program Studi S1 Farmasi STIKes AKBIDYO 

mailto:pkkmb.stikesakbidyo@gmail.com
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7. Pengenalan Program Studi S1 Kebidanan STIKes AKBIDYO 

8. Pengenalan Organisasi Profesi Bidan (Ikatan Bidan Indonesia) 

9. Pengenalan Organisasi Profesi Apoteker (Ikatan Apoteker Indonesia) 

10. Pengenalan Organisasi Profesi MIK (Perhimpunan Profesional Perekam 

Medis dan Informasi Kesehatan Indonesia)  

11. Motivasi Menjadi Mahasiswa yang memiliki Karakter Kebersamaan 

dengan  materi MOTIVASI KEBERSAMAAN DALAM KEHIDUPAN 

KAMPUS DI ERA ADAPTASI KEBIASAAN BARU 

12. Pengenalan Organisasi Kemahasiswaan BEM STIKes AKBIDYO 

13. Pengenalan Organisasi HIMABI (Himpunan Mahasiswa D3 Kebidanan) 

STIKes AKBIDYO 

14. Pengenalan Organisasi HIMAMIK (Himpunan Mahasiswa D4 MIK) 

STIKes AKBIDYO 

15. Pengenalan Organisasi HIMAFAR (Himpunan Mahasiswa S1 Farmasi) 

STIKes AKBIDYO 

16. Pengenalan Organisasi HIMASABI (Himpunan Mahasiswa S1 

Kebidanan) STIKes AKBIDYO 

17. Pengenalan LMO dan unit kegiatan kemahasiswaan  

18. Temu Online Sivitas (Orang Tua Mahasiswa, Mahasiswa, Dosen dan 

Pimpinan Program Studi serta Pimpinan Stikes AKBIDYO) 

 

3. TUGAS DAN PRESENSI PESERTA 

Kegiatan PKKMB secara online ini selain menyampaikan materi melalui 

saluran website kampus, juga disertai dengan pemberian tugas kepada 

peserta. Sebagai bukti bahwa para peserta telah mengikuti seluruh materi 

yang disampaikan melalui website, pada setiap akhir acara diberikan Tugas 

yang harus dikerjakan oleh peserta. Selain itu juga pada setiap sesi materi, 

para peserta PKKMB harus mengisi presensi yang melalui formulir Gform.  

 

D. MONITORING DAN EVALUASI 



Panduan PKKMB 2021 STIKes AKBIDYO     10 

 

Pelaksana kegiatan PKKMB terdiri atas kepanitiaan mahasiswa dan tim 

support. Monitoring dilaksanakan oleh penanggungjawab kegiatan yaitu Wakil 

Ketua Bidang Kemahasiswaan. Acara ini dievaluasi dengan menyebarkan 

kuesioner kepada seluruh peserta, dengan mengisi formulir kuesioner. 

 

E. PELAPORAN 

Hasil yang diharapkan dengan adanya kegiatan ini adalah: 

1. Peserta memahami dan mengenali lingkungan barunya, terutama 

organisasi dan struktur perguruan tinggi, sistem pemebelajaran dan 

kemahasiswaan; 

2. Meningkatnya kesadaran berbangsa, bernegara dan cinta tanah air 

dalam diri mahasiwa baru; 

3. Peserta memahami arti pentingya pendidikan yang akan ditempuhnya 

dan pendidikan karakater bagi pembangunan bangsa serta mampu 

menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari; 

4. Terciptanya persahabatan dan kekeluargaan antar mahasiwa, dosen 

serta tenaga kependidikan. 

 

Sebagai bukti keikutsertaan dalam kegiatan PKKMB, seluruh peserta 

dan panitia akan mendapatkan e-sertifikat kegiatan PKKMB 2021. Bagi 

peserta, sertifikat ini juga akan digunakan sebagai salah satu syarat 

kelulusannya kelak. 

Setelah seluruh rangkaian acara dan materi selesai disampaikan dalam 4 

hari kegiatan PKKMB, maka panitia memiliki tugas akhir yaitu menyusun 

pelaporan, baik pelaporan kegiatan maupun pelaporan 

pertanggungjawaban keuangan. Dan pelaporan ini diterimakan oleh Ketua 

STIKes AKBIDYO dan disimpan sebagai dokumen bukti pelaksanaan 

kegiatan PKKMB 2021. 

 

F. PENUTUP 
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Harapan besar bahwa kegiatan PKKMB 2021, walaupun menggunakan 

metode daring, dapat berlangsung secara baik dan lancar. Dimohon kepada 

seluruh unsur sivitas akademika dapat membantu dan mendukung 

terselenggaranya acara ini, guna suksesnya fungsi kegiatan PKKMB terhadap 

para peserta. Dan segenap panitia dalam melaksanakan tugasnya mengacu 

pada panduan ini. Akhir kata, atas rahmat Tuhan Yang Maha Esa, semoga  

seluruh rangkain acara dalam kegiatan PKKMB 2020 STIKes AKBIDYO dapat 

berlangsung secara tertib, baik dan aman. Terima kasih. 
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