PENGENALAN KEHIDUPAN KAMPUS BAGI MAHASISWA BARU (PKKMB)
UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA
TAHUN AKADEMIK 2022-2023
A. Umum
a. Kegiatan PKKMB dilaksanakan pada tanggal 6 s/d 9 September 2022 ;
b. Pakaian : Bawah Warna Hitam, Kemeja Putih, Sepatu Hitam, Topi Hijau ;
c. Membawa Tepak untuk Makan siang ;
d. Membawa Tambler untuk minum ( tidak diperkenankan air kemasan) ;
( huruf c dan d dalam rangka pembiasaan cinta lingkungan dengan mengurangi sampah )
B.

Upacara Penerimaan Mahasiswa Baru
1. Dilaksanakan pada Tanggal 5 September 2022, Jam 06.00 s/d 17.00 WIB
2. Peserta
a. Mahasiswa baru angkatan 2022
b. Mahasiswa angkatan 2021 yang belum mengikuti MOM
c. Perwakilan orang tua mahasiswa baru, masing-masing fakultas 2 orang.
3. Materi :
a. Pengenalan Jatidiri Kewijayakusumaan
b. Program pendidikan di Universitas Wijaya Kusuma Surabaya

C. PKKMB Tingkat Fakultas
Dilaksanakan Tanggal 6 dan 7 September 2022., Pukul 07.00 s/d 17.00 WIB
D. PKKMB Tingkat Universitas
Dilaksanakan Tanggal 8 dan 9 September 2022, Pukul 07.00 s/d 17.00 WIB
Materi :
Secara umum materi kegiatan PKKMB terdiri dari:
1. Kehidupan berbangsa, bernegara, dan pembinaan kesadaran bela negara;
a. Pemahaman tentang Pancasila sebagai dasar negara atau ideologi negara,
Undang- Undang Dasar 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan
Bhinneka Tunggal Ika;
b. Pencegahan dan penanggulangan intoleransi, radikalisme, terorisme, dan
penyebaran paham-paham yang bertentangan dengan ideologi negara;
c. Pemahaman hak dan kewajiban dalam upaya bela negara yang dilandasi 6 cinta
tanah air; dan
d. Pembinaan gerakan nasional revolusi mental: Indonesia melayani, bersih, tertib,
mandiri, dan Bersatu melalui nilai-nilai gotong royong, etos kerja dan integritas;
2. Sistem Pendidikan Tinggi di Indonesia;
a. Pengenalan sistem pendidikan tinggi di Indonesia;
b. Kurikulum program studi dan Kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka
(MBKM);

c.

3.
4.
5.
6.
7.

Pengenalan nilai budaya, etika, tata krama, norma kehidupan kampus,
plagiarisme, perundungan (bullying), pencegahan tindakan asusila dan kekerasan
seksual di kampus, penyalahgunaan narkoba, dan anti korupsi dan terampil serta
bijak dalam berkomunikasi melalui media sosial;
d. Pembentukan karakter mahasiswa yang menghargai kemanusiaan dan
membangun kesehatan mental mahasiswa; dan
e. Pengenalan organisasi kemahasiswaan dan kegiatan kemahasiswaan yang
mencakup penalaran dan minat bakat.
Perguruan tinggi di era revolusi industri 4.0 dan kehidupan kampus pada masa
pandemi;
Kesadaran lingkungan hidup, manajemen risiko, dan kampus sehat;
Materi pengembangan karakter mahasiswa agar mempunyai sikap sebagai intelektual
dan anti kekerasan (anti perundungan); dan
Materi lain yang dipandang perlu sesuai dengan kebutuhan mahasiswa dan perguruan
tinggi (muatan lokal).
Pengenalan Organisasi Kemahasiswaan Universitas Wijaya Kusuma Surabaya,

