TATA TERTIB PELAKSANAAN PKKMB 2020
1. Meeting room akan dibuka 15 menit sebelum acara dimulai.
2. Peserta wajib menggunakan format (No. Urut)Nama Kelompok- Nama-jurusan , pada saat masuk ke meeting room
aplikasi Zoom, bukan nama perangkat. Contoh (1) Vanos- Budi-ABO
3. Peserta diharuskan memakai pakaian yang sopan, berperilaku sopan, dan berbicara menggunakan bahasa yang sopan
saat berlangsungnya PKKMB.
4. Peserta diharapkan mematikan microphone (mute) apabila acara PKKMB sudah dimulai, kecuali dipersilahkan untuk
berbicara.
5. Peserta yang ingin mengajukan pertanyaan dapat menuliskan nama, asal kelompok dan pertanyaan secara ringkas
pada kolom chat. Pertanyaan akan dibacakan ulang oleh moderator pada saat sesi tanya jawab.
6. Peserta wajib menyalakan camera selama PKKMB berlangsung.
7. Peserta tidak diperbolehkan makan dan minum selama acara berlangsung sebelum dipersilahkan oleh panitia.
8. Peserta tidak diperbolehkan memakai background virtual pada aplikasi Zoom saat acara PKKMB berlangsung.
9. Pastikan kapasitas baterai device peserta terpenuhi dan mendapat sinyal yang bagus.
10. Peserta yang ingin meninggalkan meeting room aplikasi Zoom karena kondisi yang urgent pada saat diskusi masih
berlangsung, diharapkan untuk izin di grup WhatsApp atau ke mentor dengan bukti dan alasan yang jelas.
11. E-sertificate akan dibagikan kepada peserta yang mengikuti dari awal sampai berakhirnya PKKMB.
12. Link daftar hadir peserta akan dibagikan 30 menit menjelang berakhirnya PKKMB.
13. Peserta yang tidak mengisi daftar hadir saat acara selesai dan tidak mengikuti acara sampai akhir tanpa ada bukti dan
alasan yang jelas, TIDAK akan mendapat e-sertificate.

SANKSI PESERTA PKKMB 2020
1. SANKSI RINGAN BERUPA TEGURAN.
2. SANKSI SEDANG PESERTA DITUGASKAN UNTUK MEMBUAT VIDEO SEKREATIF MUNGKIN YANG BERHUBUNGAN
DENGAN OTOMOTIF, CONTOHNYA CARA MEMOMPA BAN MOTOR.
3. SANKSI BERAT PESERTA DITUGASKAN UNTUK MEMBUAT VIDEO YANG MENGGAMBARKAN PANDANGAN
PRIBADI TENTANG PERINDUSTRIAN OTOMOTIF SAAT INI.

NOTE :
1. Jika peserta PKKMB tidak menjalankan sanksi yang diterima, maka peserta akan mendapatkan SP 1
2. Jika peserta PKKMB tidak menjalankan SP 1, maka peserta akan mendapatkan SP ke-2 (dikembalikan
kepada orang tua)
3. Jika peserta tiadk menjalankan SP ke-2, maka peserta akan mendapatkan SP 3 yaitu dinyatakan tidak
lulus dari kegiatan PKKMB dan tidak mendapatkan e-sertificate untuk syarat mengikuti sidang akhir.
Apabila peserta ingin mendapatkan e-sertificate dan dinyatakan lulus kegiatan PKKMB, maka
peserta wajib mengikuti kegiatan PKKMB di tahun berikutnya

