Rektor Unimal Beri Pembekalan PKKMB Untuk 3.554 Mahasiswa Baru

Rektor Universitas Malikussaleh Dr Herman Fithra sedang memebrikan pembekalan pengenalan kehidupan kampus kepada mahasiswa Baru. Foto:
Bustami Ibrhaim

UNIMALNEWS | Lhokseumawe -Rektor Universitas Malikussaleh Dr Herman Fithra memberi pembekalan
Pengenalan Kehidupan Kampus Bagi Mahasiswa Baru (PKKMB) di lapangan bola kaki kampus Bukit Indah,
Lhokseumawe, Kamis (22/8/2019).
Sesuai dengan surat edaran Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti), PKKMB
merupakan wahana bagi pemimpin perguruan tinggi untuk memperkenalkan dan mempersiapkan mahasiswa
baru dalam proses transisi menjadi mahasiswa yang dalamnya diisi dengan berbagai kegiatan yang terkait
dengan penanaman wawasan kebangsaan/cinta tanah air/bela negara dan mempelajari berbagai hal yang
berkaitan dengan kegiatan akademik, kegiatan kemahasiswaan serta kebijakan kampus sehingga dapat menjadi
bekal untuk mendukung keberhasilan studinya di perguruan tinggi.
Pelaksanaan PKKMB tahun 2019 dilaksanakan dalam suasana merajut persatuan pasca pesta demokrasi.
Harapannya pada pelaksanaan PKKMB ini calon mahasiswa diberikan pula bekal terkait persatuan dan
penggunaan media sosial dengan arif dan bijak.
Untuk itu, Rektor Unimal Dr Herman Fithra menyampaikan hal tersebut kepada 3.554 mahasiswa baru yang
masuk di Unimal dan mengucapkan selamat datang di kampus Inklusif dan Pro Perubahan menuju Unimal hebat
di tahun 2022 mendatang.
"Kali ini tidak ada perpeloncoan bagi mahasiswa baru (maba), kita harap kakak mentor jangan ada rasa ingin
balas dendam, tetapi didiklah adek adek kita untuk menjadi orang sukses kedepannya," tutur Rektor Herman.
Herman meminta kepada Maba agar menjaga norma-norma, nilai budaya dan adat istiadat yang ada di seputaran
kampus, terutama ikuti syariat Islam.
"Saya berharap kepada mahasiswa baru agar bisa menjaga etika, karakter dan mengikuti syariat Islam dengan
nilai nilai budaya dan adat istiadat bagi yang tinggal di seputaran kampus,"harap Rektor.
"Tahun 2022, Unimal akan hebat maknanya akan banyak melahirkan inovasi, teknologi dan riset yang
nantinya," sebut Dr Herman Fithra.
Untuk diketahui, Kegiatan PKKMB sendiri akan berlangsung pada tanggal 26 – 31 Agustus 2019 yang terbagi
dalam 3 sesi yakni sesi tingkat Universitas, tingkat Fakultas serta penutupan PKKMB pada tanggal 31 Agustus
2019.[tmi]
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