
 

 

 

SELAMAT DATANG SAM DAN MBAK KESATRIA 

JINGGA FISIP 2018 DI KAMPUS JINGGA! 

1. Apa itu PKK MABA?            

Pengenalan Kehidupan Kampus Mahasiswa Baru Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 

(PKKMABA FISIP) adalah serangkaian acara pengenalan kehidupan kampus dalam ruang 

lingkup FISIP Universitas Brawijaya yang diikuti oleh seluruh mahasiswa baru FISIP UB. 

Rangkaian acara pengenalan kehidupan kampus ini dilaksanakan 2 hari (setelah 1 hari PKKMU) 

dan dilanjutkan dengan student day selama satu semester. Pada 2 hari pertama ini akan diisi 

materi berupa informasi mengenai FISIP UB meliputi didalamnya tentang sistem akademik, 

kemahasiswaan, etika dan karakter serta materi keuangan. Disisi lain, esensi dari PKKMABA ini 

bukan hanya untuk mengenalkan mahasiswa baru terhadap fakultasnya, namun sebagai sarana 

adaptasi kehidupan kampus dan pembentukan karakter, dan menjadi bagian dari proses 

pendidikan. 

2. Apa konsekuensi tidak lulus  PKK MABA? 

PKK MABA sangatlah penting bagi para mahasiswa baru, selain bertujuan untuk mengenalkan 

kehidupan kampus ada beberapa faktor yang menjadi PKK MABA ini juga penting. Ketika 

mereka sudah dinyatakan “LULUS PKK MABA” mahasiswa baru akan mendapatkan sertifikat 

kelulusan PKK MABA. Sertifikat kelulusan akan  menjadi syarat dalam proses akademik yaitu 

untuk menempuh tugas akhir, mengikuti yudisium maupun menerima beasiswa. Sedangkan 

dalam kegiatan kemahasiswaan, sertifikat kelulusan merupakan syarat untuk aktif di lembaga 

kedaulatan mahasiswa (LKM) di FISIP. Bagi mahasiswa baru yang dinyatakan tidak lulus PKK 

MABA, mereka wajib mengikuti PKK MABA di tahun berikutnya hingga mendapatkan predikat 

lulus PKK MABA. 

3. Apa saja yang menjadi penentu kelulusan PKK MABA FISIP? 

Penilaian kelulusan PKK MABA FISIP ditentukan melalui beberapa indikator, yaitu: 

● Kehadiran (60%) 

Sam dan Mbak akan mendapatkan sertifikat kelulusan apabila hadir dalam seluruh rangkaian 

acara PKK Maba FISIP 2018. 

-2 hari PKK MABA 

-Student Day 

-Mentoring 

 

 



● Tugas (20%) 

Tugas yang diberikan kepada Sam dan Mbak harus dikerjakan dan dikumpulkan secara lengkap 

jika ingin mendapatkan sertifikat kelulusan PKKMABA FISIP 2018. Tugas tersebut akan di nilai 

oleh fasilitator dan di cek pula kelengkapannya. Seluruh tugas harus dikerjakan secara 

mandiri, apabila terbukti mahasiswa baru membeli tugas maka akan diberikan sanksi 

yang berpengaruh terhadap kelulusan PKK MABA. 

● Etika (20%) 

Mas dan Mbak FISIP 2018 harus memiliki etika yang baik selama PKK Maba FISIP maupun 

selama berada di lingkungan kampus saat masa perkuliahan.  Sopan santun Mas dan Mbak 

terhadap sesama, senior, karyawan dan dosen di kampus akan menjadi salah satu poin penilaian 

etika yang penting. 

4. Dimana mas dan mbak bisa mengetahui informasi PKKMABA? 

Informasi PKKMaba hanya diumumkan melalui web resmi FISIP (www.fisip.ub.ac.id). 

Informasi yang diinfokan selain melalui media diatas adalah informasi yang illegal dan 

perlu dipertanyakan kebenarannya. 

  

CP PKK MABA FISIP: 

Reza : 083089669842454 

Mongga: 087882961618 

 

 

http://www.fisip.ub.ac.id/

