
TATA TERTIB 
ORIENTASI BELAJAR MAHASISWA (OBM) GELOMBANG 1 

BAGI MAHASISWA BARU UNIVERSITAS INDONESIA 
PROGRAM PENDIDIKAN S1 REGULER, S1 KKI, DAN S1 PARALEL 

 
1. OBM merupakan kegiatan akademik yang wajib diikuti oleh mahasiswa baru sebelum mengikuti masa 

perkuliahan. 
 
2. OBM merupakan pembekalan mahasiswa baru untuk mengikuti perkuliahan PKPKPT (Pelaksanaan 

Kuliah Pengembangan Kepribadian Pendidikan Tinggi) yang diselenggarakan pada tahun pertama di UI. 
 
3. OBM diselenggarakan selama tiga (3) hari berturut-turut, yaitu 26 – 28 Juni 2018. Selama OBM, 

mahasiswa baru wajib mengikuti kegiatan secara lengkap dan mengkonfirmasi kehadiran serta tidak 
diperkenankan untuk mengikuti kegiatan lain. 

 
4. Jadwal OBM untuk Mahasiswa Baru dikirimkan ke email mahasiswa yang sudah didaftarkan pada saat 

pra-registasi beserta informasi username dan password SSO Login 
 

5. Mahasiswa baru dapat pula melihat jadwal OBM melalui website www.academic.ui.ac.id dengan 
menggunakan username yang diberikan pada saat registrasi lalu pilih bagian JADWAL dan JADWAL 
OBM untuk mengetahui informasi tentang materi dan ruang  OBM selama 3 hari berturut-turut. (terlampir 
dihalaman belakang) 

 

6. Materi OBM dapat diunduh di www.goo.gl/mTwVFE mulai tanggal 24 Juni 2018 
 

7. Mahasiswa baru diwajibkan hadir pada hari pertama (26 Juni 2018) pukul 07.00 WIB di halaman parkir 
timur Balairung UI untuk mengikuti acara pembukaan OBM Gelombang 1. 

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

hari pertama (tidak harus sesuai dengan fakultas yang menerimanya). 
 
9. 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. 

 
10. Mahasiswa baru yang tidak mengikuti kegiatan OBM secara lengkap, diwajibkan melapor ke kantor PMU 

di Gedung Pelayanan Mahasiswa Terpadu (PMT), Rektorat UI. 
 
11. Selama mengikuti kegiatan OBM (3 hari), mahasiswa baru: 

a. diwajibkan berpakaian rapi, sopan, bersepatu, dan dilarang menggunakan perhiasan yang 
berlebihan; 

b. diwajibkan bagi Pria untuk mengenakan kemeja putih dan celana panjang hitam setiap harinya; 
c. diwajibkan bagi Wanita untuk mengenakan kemeja putih dan rok panjang hitam setiap harinya; 
d. diwajibkan membawa alat tulis menulis 

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

digunakan selama kegiatan OBM berlangsung kecuali terkait dengan kegiatan belajar di kelas. 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 
 
 



 
PANDUAN MAHASISWA MELIHAT JADWAL OBM MELALUI SIAK NG: 
 

1. Masukan user SSO anda pada kolom username 
2. Masukan password anda pada kolom password klik login 

 

 
 

3. Di kanan atas klik tab Jadwal 
4. Klik Jadwal OBM 

 

 
 
Akan terlihat Jadwal OBM anda selama 3 (tiga) hari. 
Harap perhatikan Tanggal, Fakultas, Jam Mulai dan Ruang OBM anda dengan teliti agar tidak terjadi 
kesalahan masuk kelas. 




