
TATA TERTIB 
ORIENTASI BELAJAR MAHASISWA (OBM) 

BAGI MAHASISWA BARU UNIVERSITAS INDONESIA 
 
1. OBM merupakan kegiatan akademik yang wajib diikuti oleh mahasiswa baru sebelum mengikuti masa 

perkuliahan. 
 
2. OBM merupakan pembekalan mahasiswa baru untuk mengikuti perkuliahan PPKPT (Program 

Pengembangan Kepribadian Pendidikan Tinggi) yang diselenggarakan pada semester 1 dan 2 di UI. 
 
3. OBM diselenggarakan selama tiga (3) hari berturut-turut, yaitu 1 – 3 Agustus 2017. Selama OBM, 

mahasiswa baru wajib mengikuti kegiatan secara lengkap dan menandatangani daftar hadir serta tidak 
diperkenankan untuk mengikuti kegiatan lain. 
 

4. Mahasiswa baru diwajibkan membuka website www.penerimaan.ui.ac.id pada bagian Informasi dan 
Pengumuman untuk informasi tentang ruang dan kelompok OBM selama 3 hari berturut-turut. 
 

5. Mahasiswa baru diwajibkan hadir pada hari pertama (1 Agustus 2017) pukul 07.00 WIB di halaman 
parkir timur Balairung UI untuk mengikuti acara pembukaan OBM Gelombang 2. 

 
6. Mahasiswa baru berbaris di halaman parkir timur Balairung UI sesuai dengan fakultas tempat OBM 

hari pertama (tidak harus sesuai dengan fakultas yang menerimanya). 
 
7. Apabila karena sesuatu hal mahasiswa baru berhalangan hadir, mohon melaporkannya pada 

fasilitator/PJL di lokasi mahasiswa baru tersebut berada. Mahasiswa baru hanya diperbolehkan tidak 
mengikuti OBM karena alasan sakit (beserta surat dokter atau rumah sakit) atau terkena musibah. 

 
8. Mahasiswa baru yang dinyatakan tidak lulus OBM diwajibkan mengikuti kegiatan OBM berikutnya. 

 
9. Mahasiswa baru akan mendapatkan sebuah flashdisk yang berisi materi OBM dan perkuliahan PPKPT 

untuk perkuliahan pada semester 1 dan 2. 
 

10. Selama mengikuti kegiatan OBM (3 hari), mahasiswa baru: 
a. diwajibkan berpakaian rapi, sopan, bersepatu, dan dilarang menggunakan perhiasan yang 

berlebihan; 
b. diwajibkan untuk mengenakan kemeja putih dan celana panjang/rok panjang hitam setiap 

harinya; 
c. dihimbau membawa laptop atau notebook untuk membuka materi OBM dalam flashdisk yang 

dibagikan. 
 
11. Mahasiswa baru diperbolehkan membawa telepon genggam (handphone) namun tidak diperbolehkan 

digunakan selama kegiatan OBM berlangsung. Jika mahasiswa baru tersebut tertangkap bermain 
handphone selama kegiatan OBM berlangsung, maka handphone akan disita. 

 
Kepala Subdirektorat 
Pengelolaan Matakuliah Universitas 
Direktorat Pendidikan 

 
 
 

Dr. Luthfiralda Sjahfirdi, M.Biomed. 
NIP196504051991032001 


