
 

Panduan Teknis & Tata Tertib PKKMB Tahun 2020 

Surabaya, 22 – 25 September 2021 

(Metode Aplikasi ZOOM Cloud Meetings)   

 
A. PANDUAN TEKNIS 

1. Pastikan perangkat komputer/laptop/ponsel Anda tersambung dengan internet. 

2. Pastikan perangkat komputer/laptop/ponsel Anda tersedia cadangan daya listrik. 

3. Aplikasi yang akan digunakan untuk kegiatan PKKMB adalah “ZOOM Cloud 

Meetings“. Pastikan di komputer/laptop/ponsel Anda sudah terpasang aplikasi ”ZOOM 

Cloud Meetings”. Jika belum, silakan unduh di playstore/appstore terlebih dahulu. 

Apabila menggunakan komputer silakan unduh aplikasi di-link 

berikut: https://zoom.us/support/download. 

4. Link akses PKKMB akan kami kirimkan melalui Whatsapp grup Prodi, satu hari sebelum 

pelaksanaan. 

5. Akses masuk bagi peserta dibuka 30 menit sebelum acara dimulai, yaitu pada pukul 07.00 

WIB. Peserta yang mengalami kesulitan mengakses zoom meeting dipersilakan 

mengakses live Youtube (alamat menunggu dari tim IT). 

6. Rename nama akun Zoom Anda dengan format Prodi_Nama Lengkap (Contoh: 

PVKK_LIA CINDY DEVINDRA) saat bergabung di zoom room. 

7. Peserta dimohon untuk tidak mengaktifkan fitur mikrofon saat kegiatan PKKBM 

berlangsung. 

8. Peserta dimohon untuk wajib mengaktifkan fitur camera saat kegiatan PKKBM 

berlangsung. 

9. Peserta mengisi presensi kehadiran melalui link form pada kotak chat zoom meeting 

atau live Youtube. 

10. Pada sesi Tanya Jawab peserta dapat memanfaatkan bertanya ke narasumber melalui chat 

meeting zoom ataupun live Youtube di comment, dengan format Tanya_Prodi_Nama 

(Contoh: Tanya_ PVKK_LIA CINDY DEVINDRA). 

11. Peserta diharap selalu membaca informasi PKKMB yang dishare melalui grup WA Prodi 

masing-masing. 
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B. TATA TERTIB PESERTA 

1. Peserta wajib menggunakan : 

a. Wajib memakai ID Card PKKMB Tahun 2021 (model Kalung) 

b. Peserta wajib berpakaian rapi 

Hari ke 1: 

- Jas Almamater. 

- Atasan warna putih lengan panjang berdasi hitam. 

- Bawahan celana (Pria) dan Rok warna hitam. 

- Busana muslimah, jilbab menyesuaikan. 

Hari ke 2, 3, dan 4:  

- Atasan warna putih lengan panjang berdasi hitam. 

- Bawahan celana (Pria) dan Rok warna hitam. 

- Busana muslimah, jilbab menyesuaikan. 

2. Peserta wajib masuk zoom room 30 menit sebelum acara dimulai. 

3. Peserta wajib 3 kali presensi kehadiran yang diberikan melalui link form pada kotak chat 

zoom meeting atau live Youtube.  

4. Peserta wajib upload tugas yang diberikan. 

5. Peserta tidak diperkenankan membuka aplikasi lain, menjawab telepon, chatting, dan sms 

selama PKKMB berlangsung, kecuali dalam kondisi sangat penting dan harus meminta 

izin melalui chat Admin PKKMB. 

6. Peserta dilarang meninggalkan zoom room tanpa alasan yang jelas kecuali dalam kondisi 

sangat penting dan harus meminta izin melalui chat Admin PKKMB. 

7. Peserta tidak diperbolehkan makan dan merokok selama pemaparan materi berlangsung. 

8. Peserta wajib mengikuti tata tertib, apabila melanggar akan diberikan sanksi TIDAK 

LULUS dan WAJIB mengikuti  PKKMB pada tahun berikutnya.  

9. Bagi peserta yang tidak mengikuti kegiatan tanpa keterangan dianggap TIDAK LULUS  

dan WAJIB mengikuti  PKKMB pada tahun berikutnya. 


