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Selasa, 7 September 2021 

 

Jam Kegiatan Keterangan 

07.30 - 08.00 Peserta PKKMB hadir di UWKS Peserta datang dari rumah 

masing masing 

08.00 – 09.30 Perwalian dan kampus merdeka Perwalian dan sosialisasi kampus 

merdeka mahasiswa baru kloter 1 

09.30 – 10.00  Strerilisasi area  Korlap mengarahkan 

mahasiswa untuk pulang dan 

pergantian peserta luring 

10.00 – 11.30 Perwalian dan kampus merdeka Perwalian dan sosialisasi kampus 

merdeka mahasiswa baru kloter 2 

11.00 – 12.30 Peserta pulang dan ishoma  Peserta pulang ke rumah 
masing masing istirahat sholat 

dan makan 

12.30 – 13.00 Peserta join zoom meeting Peserta memasuki link zoom 

masing masing yang telah di 

bagikan oleh senior 
pendamping 

13.00 – 13.10 Pembukaan dan doa bersama  MC memimpin doa serta 

pembukaam acara 

13.10 – 14.00 Materi oleh dosen tentang personal 

branding dan tanya jawab  

- Bu Shanti  

Penyampaian materi oleh dosen 

disertai oleh tanya jawab  

14.00 – 14.20  Pengenalan DPM FH UWKS 

 

Pengenalan divisi BEM FH 

UWKS  

14.20-14.35 Pengenalan divisi Kesejahteraan 

mahasiswa beserta sesi tanya jawab 

Pengenalan divisi BEM FH 

UWKS 

14.35-14.50 Pengenalan divisi minat bakat 

beserta tanya jawab  

Pengenalan divisi BEM FH 

UWKS 

14.50-15.05 Pengenalan divisi karya ilmiah 

beserta tanya jawab  

Pengenalan divisi BEM FH 

UWKS 

15.05 – 15.20 Pengenalan divisi komunitas beserta 

tanya jawab  

Pengenalan divisi BEM FH 

UWKS 

15.20-15.35 

 

Pengenalan divisi humas beserta 

tanya jawab  

Pengenalan divisi BEM FH 

UWKS 



15.35 – 16.00 Pengenalan ormawa KPS FH 

UWKS  

Pengenalan tentang KPS FH 

UWKS ketua, wakil dan 
anggota 

16.00-16.05 Doa dan penutupan  Penutupan acara dan doa serta 

memberikan informasi 

mengenai acara esok hari 

 
 

 

 

 

 
 

Rabu, 8 September 2021 

 

Jam Kegiatan Keterangan 

07.30 - 08.00 Peserta PKKMB hadir di UWKS Peserta datang dari rumah 

masing masing 

08.00 – 09.30 Perwalian dan kampus merdeka Perwalian dan sosialisasi kampus 

merdeka mahasiswa baru kloter 3 

09.30 – 10.00 Strerilisasi area Korlap mengarahkan 

mahasiswa untuk pulang dan 
pergantian peserta luring 

09.30 – 11.00 Perwalian dan kampus merdeka Perwalian dan sosialisasi kampus 

merdeka mahasiswa baru kloter 4 

11.00 – 12.30 Peserta pulang dan ishoma  Peserta pulang ke rumah 

masing masing istirahat sholat 

dan makan 

12.30 – 13.00 Peserta join zoom meeting Peserta memasuki link zoom 

masing masing yang telah di 

bagikan oleh senior 

pendamping 

13.00-13.05 Pembukaan & Do’a Bersama MC memimpin doa serta 
pembukaam acara 

13.05-13.20 Peserta perkenalan menggunakan 
bahasa daerah masing-masing 

Calon Mahasiswa Baru 

13.20-14.20 Materi kepemimpinan, publik 
speaking, pengenalan lingkungan 

kampus, dan juga problem solving  

(4 bilik zoom) 

- Kelompok 1 : Bintang & 

Tiara 
- Kelompok 2 : Gesang & 

Ersita  

Penyampaian materi oleh BEM 
UWKS 



- Kelompok 3 : Rere & Riskal  

- Kelompok 4 : Farhan & Arya 

14.20 – 14.50 Sesi tanya jawab  Peserta di berikan waktu untuk 

bertanya dan akan dijawab oleh 
pemateri 

14.50-15.35 Penayangan Video Tiktok mengenai 

bakat para peserta 

Menayangkan video yang telah 

dibuat peserta 

15.35-15.50 Kesan pesan peserta kepada para 

panitia 

Peserta memberikan kesan 

pesan selama masa pkkmb 

kepada panitia  

15.50-16.00 Penutupan acara PKKMB 2021 & 
Do’a Bersama 

MC memimpin doa serta 
penutupan acara  

  

 


