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PENGENALAN KEHIDUPAN KAMPUS BAGI MAHASISWA BARU 
(PKKMB) 

 
A. LATAR BELAKANG 

engenalan Kehidupan Kampus Bagi Mahasiswa Baru (PKKMB) 

merupakan aktivitas sekitar orientasi dan pengenalan kampus, yang 

dilaksanakan pada awal semester baru yang dikhususkan kepada calon 

mahasiswa baru, yang 

telah dinyatakan lulus di Akademi Keperawatan Ibnu Sina Kota Sabang dimaksud 

untuk : 

a). Memperkenalkan dunia mahasiswa dalam berbagai aspek serta hubungannya 

dengan masyarakat. 

b). Memperkenalkan program pendidikan dan kegiatan yang akan ditempuh 

selama proses pendidikan. 

c). Memperkenalkan Akademi Keperawatan Ibnu Sina Kota Sabang dan 

pengorganisasiannya. 

d). Mempererat ukhuwah Islamiah antara mahasiswa baru dengan civitas 

akademika Akademi Keperawatan Ibnu Sina Kota Sabang. 

e). Menumbuhkembangkan kedisiplinan, sikap yang baik dan rasa memiliki serta 

tanggung jawab terhadap almamater dalam bentuk alamiah dan ilmiah. 

f). Mengembangkan bakat dan minat mahasiswa baru Akademi Keperawatan 

Ibnu Sina Kota Sabang. 

Orientasi studi diselenggarakan diawal kalender akademik dibawah koordinasi 

Wadir I Bidang Akademik dan Wadir II Bidang Kemahasiswaan. Kepanitiaan 

PKKMB ditetapkan denga Surat Keputusan dari Direktur. Bagi mahasiswa yang 

tidak mengikuti atau belum dinyatakan lulus PKKMB diwajibkan untuk mengikuti di 

tahun akademik berikutnya. 

B. WAKTU PELAKSANAAN 

Pelaksanaan kegiatan PKKMB berlangsung pada awal tahun akademik baru setiap 

semester berjalan dan bertempat di Kampus Akademi Keperawatan Ibnu Sina Kota 

Sabang 



C. MATERI KEGIATAN 

Pokok-pokok kegiatan meliputi : 

1. Ceramah dan diskusi materi inti, terdiri dari : 

Sejarah Dan Pengembangan Akademi Keperawatan Ibnu Sina, Tri Dharma 

Perguruan Tinggi, Sistem Penyelenggaraan Pendidikan D-III Keperawatan, 

Karakteristik Prestasi Akademik Mahasiswa, Mengenal Organisasi PPNI, Tata 

Tertib Penggunaan Fasilitas Laboratorium, Tata Tertib Penggunaan Fasilitas 

Pustaka, Mengenal Struktur Organisasi AKIS, Pengenalan RSU Kota Sabang 

Sebagai lahan Praktek, Sistem Pembimbing Akademik (PA) dan 

Pengembangan Karakter Mahasiswa, Struktur dan AD/ART BEM Akademi 

Keperawatan Ibnu Sina, Sistem Evaluasi dan Kurikulum, Tata Tertib, Norma 

dan Etika Bagi Mahasiswa AKIS, Pengenalan Acuan Praktek Klinik 

Keperawatan dan Praktek Keperawatan Komunitas/CHN. 

2. Kegiatan penunjang terdiri dari : 

Pengembang minat dan bakat di bidang seni dan budaya, olah raga dan  

karya serta ketrampilan, bakti sosial, pembinaan mental spritual dan 

Peraturan Baris Berbaris. 

D. TATA TERTIB DAN PERATURAN 

1. Peraturan Untuk Panitia 

a. Kewajiban: 

1) Wajib memahami tujuan PKKMB 

2) Mengikuti apel pagi dan sore 

3) Mengisi daftar absensi 

4) Tidak dibenarkan mengikuti kata-kata kasar dan kotor 

5) Tidak dibenarkan melakukan tindakan fisik. 

6) Tidak dibenarkan merokok di lingkungan kampus 

7) Wajib memakai atribut lengkap 

8) Harus memperlihatkan sikap seorang yang intelektual, beretika, 

tegas dan berwibawa. 



b. Hak : 

1) Panitia berhak memberikan sanksi terhadap calon mahasiwa (i) 

yang bersifat mendidik dan tidak dalam bentuk tindak kekerasan. 

2) Panitia berhak mendidik sesuai dengan peraturan yang berlaku. 

c. Sanksi : 

1) 1 (satu) Kali pelanggaran diberi teguran. 

2) 2 (dua) kali pelnaggaran, membuat pernyataan diatas materai dan 

ditanda tangani oleh ketua panitia. 

3) 3 (tiga) kali pelanggaran, dikeluarkan dari panitia dan mendapat 

sanksi dari pendidikan. 

2. Peraturan Untuk Peserta PKKMB : 

a. Kewajiban: 

1) Memahami tujuan PKKMB 

2) Mengikuti apel pagi pukul 07.00 wib dan apel sore pukul 18.00 wib. 

3) Memakai pakaian seragam yang telah ditentukan. 

4) Wajib salam, senyum, sapa (3 S) bila bertemu dengan Sivitas 

Akademika. 

5) Wajib mengikuti semua peraturan yang telah ada. 

6) Wajib mengenal seluruh staf, dosen dan mahasiswa Akademi 

Keperawatan Ibnu Sina Kota Sabang. 

7) Wajib mengikuti semua acara PKKMB dari hari pertama sampai 

selesai. 

8) Wajib membawa atribut lengkap dan pakaian olah raga setiap hari. 

9) Wajib menjaga tata karma, etika dan norma agama dalam 

pergaulan antara sesama sivitas akademika. 

10) Membawa pakaian dan perlengkapan shalat. 

11) Wajib aktif pada semua kegiatan yang dijadwalkan, 

12) Tidak boleh membawa senjata tajam, merokok dan bersuara keras 

pada panitia. 



13) Wajib mempunyai satu Buku Pedoman dan satu buah catatan untuk 

materi PKKMB. 

14) Kuku harus pendek, tidak boleh menggunakan perhiasan dan 

memakai make up. 

b. Hak : 

1) Melaporkan semua tindakan mahasiswa senior yang menyeleweng 

dari peraturan PKKMB kepada ketua Panitia. 

2) Berhak mendapat bimbingan dan petunjuk yang diberikan oleh 

panitia PKKMB. 

3) Berhak mendapat fasilitas dan konsumsi yang disediakan oleh 

panitia. 

c. Sanksi : 

1) 1 Kali diberikan peringatan 

2) 2 kali didenda pada hari berikut. 

3) 3 kali tidak diberikan sertifikat atau dinyatakan gagal/tidak lulus. 

4) Bagi peserta yang dinyatakan gagal harus mengikuti PKKMB pada 

tahun berikutnyadan wajib membayar uang PKKMB kembali. 

3. Perlengkapan Yang Harus Dibawa Cama-Cami. 
a. Pakaian Pria : 

1) Kemeja putih lengan panjang polos 

2) Celana panjang warna hitam sampai mata kaki 

3) Tali pinggang hitam 

4) Sepatu panshoes hitam. 

5) Kaus kaki putih 

6) Singlet putih 

7) Kopiah hitam 

8) Rambut cepak ukuran 0.3 cm dan diminyaki. 

9) Perlengkapan shalat dan baju ganti/olah raga. 

10) Pakaian olah raga 



b. Pakaian Wanita: 

1) Kemeja putih lengan panjang polos 

2) Perlengkapan shalat dan baju ganti/olah raga 

3) Celana kulot warna hitam panjang sampai mata kaki 

4) Tali pinggang hitam tanpa merek 

5) Jilbab warna putih. 

6) Sepatu pan shoes hitam 

7) Kaus kaki putih 

8) Pakaian dalam putih tanpa renda 

9) Pakaian olah raga 
 


