Mahasiswa Baru UM Palangkaraya ikut PKKMB Daring
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PKKMB 2020: Rektor UM Palangkaraya menyampaikan sambutan pada acara PKKMB UM Palangkaraya tahun 2020, pada Kamis (17/9).

PALANGKA RAYA – Kampus Universitas Muhammadiyah Palangkaraya mulai mempersiapkan rencana
penerapan new normal dalam perkuliahan. Selain masih akan menerapkan kuliah daring pada semester ganjil mulai
21 September 2020 mendatang, kampus ini juga menerapkan Pengenalan Kehidupan Kampus bagi Mahasiswa
Baru (PKKMB) secara daring.
Acara PKKMB yang diselenggarakan oleh UM Palangkaraya ini mengangkat tema “Generasi Unggul dan
Berkarakter di Masa New Normal”. Acara ini diselenggarakan selama 2 hari yaitu Kamis dan Jumat (17-18
September 2020) dan diikuti oleh lebih dari 1.000 mahasiswa. Para Pimpinan UM Palangkaraya yang hadir dalam
pembukaan PKKMB tersebut meliputi Rektor UM Palangkaraya, Ketua Badan Pembina Harian (BPH), serta para
Wakil Rektor 1, 2, dan 3.
Dalam pembukaan PKKMB tersebut, Rektor UM Palangkaraya Dr. Sonedi, M.Pd menyampaikan beberapa kalimat
penyemangat bagi para Mahasiswa baru sembari tidak lupa untuk menyebutkan Prestasi terbaik dari Kampus UM
Palangkaraya. “UM Palangkaraya pada tahun 2020 ini dinobatkan sebagai Peringkat 1 Kampus terbaik di
Kalimantan Tengah dan Peringkat 1 Universitas Swasta terbaik se-Kalimantan”, ujar Dr. Sonedi, M.Pd pada Kamis
(17/9).
Di umur kampus yang sudah genap 33 tahun ini, Rektor juga menjanjikan kepada para mahasiswa baru bahwa
kampus UM Palangkaraya akan selalu memberikan yang terbaik buat para mahasiswa baru. “Selamat bergabung
dan menjadi keluarga besar Universitas Muhammadiyah Palangkaraya”, tutup Dr. Sonedi, M.Pd dalam
sambutannya.

Seperti yang diketahui, pada PKKMB tahun ini oleh karena masih dalam masa pandemi Covid-19 maka PKKMB
digelar secara daring yang diterapkan oleh seluruh perguruan tinggi termasuk UM Palangkaraya. Meski digelar
secara daring, hal tersebut tidak mengurangi minat dan antusiasme dari para mahasiswa baru tersebut. Dalam
rangka PKKMB ini juga para mahasiswa baru masing-masing membuat video kreatif yang mereka upload di akun
sosial media mereka masing-masing sebagai bukti antusiasme mereka.
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