
o
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Universitas Al Azhar Indonesia
Tahun 2020

1. Setiap peserta wajib memiliki aplikasi zoom meeting, link zoom akan dibagikan oleh

mentor kelompok satu hari sebelum pelaksanaan Pra PKKMB, PKKMB, dan

Pelantikan;

2. Peserta wajib bergabung di zoom meeting sesuai waktu yang sudah ditentukan panitia

di rundown kegiatan;

3. Wajib mengikuti seluruh rangkaian kegiatan Pra PKKMB, PKKMB, dan Pelantikan

dari awal kegiatan sampai selesai kegiatan;

4. Wajib mengaktifkan fitur kamera di zoom meeting saat Pra PKKMB, PKKMB, dan

Pelantikan;

5. Peserta dimohon tidak mengaktifkan fitur mikrofon saat penyampaian materi

PKKMB U AI 2020 berlangsung;

6. Rename akun zoom dengan format NamaKelompok_Prodi_Nama Lengkap

(contoh : Kel ompok 1 _Gizi _XY Z) ;

7. Wajib mengisi presensi dua kali dalam sehari sesuai dengan ketentuan yang ada

,, melalui link yang akan dibagian oleh mentor, dan hanya akan aktif selama sesi

presensi;

8. Berada pada ruangan yang tidak bising dan hanya Peserta PKKMB UAI2020 sendiri

di depan monitor:
9. Wajib mengumpulkan tugas sesuai intruksi yang diberikan Panitia PKKMB UAI

2020;
10. Peserta dapat mengajukan pertanyaan saat sesi tanya jawab melalui fitur google form

yang linknya akan dibagikan saat 15 menit sebelum materi berakhir;

11. Peserta perempuan wajib memakai jilbab, dan peserta laki-laki wajib menata rambut

rapi dan sopan tidak diperkenankan berambut panjang menutupi telingga;

12. Pakaian:

a. Pra PKKMB UAI 2020 menggunakan celana panjang (laki-laki) / rok panjang

(perempuan) warna hitam dan kemeja putih polos.

b. PKKMB IJAI2020 hari ke-1 menggunakan pakaian batik.

c. PKKMB UAI 2O2O hari ke-2 menggunakan celana panjang (laki-laki)
panjang (perempuan) wama hitam dan kemeja putih polos..'

d. PKKMB UAI 2020 hari ke-3 menggunakan pakaian muslim (baju koko

laki-laki).
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e. PKKMB UAl2020 harike-3 menggunakan pakaian batik.

f. Pelantikan PKKMB UAI 2020 menggunakan celana panjang (laki-laki) / rok
panjang (perempuan) warna hitam dan kemeja putih polos.

13. Pada pelaksanaan Pra PKKMB, PKKMB, dan Pelantikan, Peserta PKKMB UAI2020
dilarang:

a. Menulis kata hadir di kolom chat aplikasi Zoom Meeting;
b. Meninggalkan acara, kecuali untuk hal-hal yang sangat mendesak dengan izin

Mentor;
c. Makan saat kegiatan PKKMB berlangsung, kecuali saat ISHOMA.
d. Membantu mengisi Presensi Peserta lain;

e. Membuat Keributan;

f. Merokok selama kegiatan PKKMB UAI2020;
g. Membuat keributan atau bertingkah laku diluar batas kesopanan dan

indisipliner;
h. Membawa dan atau mengkonsumsi minuman keras, narkoba, atau obat

terlarang lainnya;

i. Memakai atribut diluar ketentuan yang berlaku.

peserta yang melanggarTata Tertib PKKMB UAI2020, maka:

Teguran lisan dan atau tulisan;
Pemberian tugas secara terukur dengan persetujuan ketua panitia PKKMB
uAt2020;

c. Penyerahan kasus pelanggaran berat kepada Tim Direktorat Etika,
Kebangsaan dan Ke Al Azhar an;

d. Pencabutan status sebagai Mahasiswa UAI.
2. Bagi mahasiswa yang tidak mengikuti PKKMB UAI 2020 tidak diberikan sertifikat,

dan.wajib mengikuti PKKMB pada periode berikutnya

Jakarta, 25 Agustus 2020

Universitas AI Azhar Indonesia
Ketua (PKKMB) 2020
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