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PENGANTAR 

 

Puji syukur kita panjatkan kepada Allah SWT, atas karunia dan ilmu_Nya sehingga 

Pedoman Pelaksanaan Pengenalan Kehidupan Kampus Mahasiswa Baru Politeknik 

Unisma Malang Tahun 2020 (PK2MB – POLISMA 2020) dilakukan secara Online 

dapat terselesaikan sebagaimana yang diharapkan. Apapun kondisi yang dihadapi 

bangsa dan dunia saat ini, tugas Perguruan Tinggi dalam hal ini POLISMA dalam 

mendidik dan mendampingi mahasiswa harus tetap dijalankan. Karena dari sinilah 

akan lahir, generasi-generasi hebat untuk kemajuan bangsa Indonesia Kondisi 

Pandemi Covid-19 memaksa semua Perguruan Tinggi, termasuk POLISMA 

membuat kegiatan dengan pola PK2MB-POLISMA 2020 Online. Kegiatan ini 

dilaksanakan dengan memanfaatkan jaringan teknologi komunikasi yang ada. 

Semua mahasiswa baru Politeknik Unisma Malang tahun akademik 2020/2021 

diwajibkan untuk mengikuti kegiatan PK2MB POLISMA 2020 Online. Hal ini 

dimaksudkan agar mahasiswa memiliki kesiapan mental untuk mengikuti 

pendidikan di Perguruan Tinggi bidang Vokasi. 

Kami berharap semoga mahasiswa baru POLISMA dan seluruh sivitas akademika 

POLISMA tetap terjaga dari Covid-19 dan bangsa Indonesia diselamatkan oleh 

Allah SWT. Demikian, atas perhatian dan kerjasama seluruh sivitas akademika 

POLISMA kami sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya. 

 

Malang,  1 September 2020 

Direktur 

 

  

 

Ana Nuril Achadiyah, ST., MT 

NPP. 170901197532294 
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PENDAHULUAN 

 

1. Latar Belakang 

Melanjutkan pendidikan di Perguruan Tinggi Vokasi Politeknik Unisma Malang 

(POLISMA) menjadi salah satu kesempatan besar bagi remaja lulusan Sekolah 

Menengah Atas atau sederajat untuk menyiapkan masa depannya menjadi lebih 

baik. POLISMA sebagai salah satu Perguruan Tinggi terbaik di Jawa Timur 

Indonesia berusaha menyambut kehadiran mahasiswa baru dengan penuh 

kebanggaan. POLISMA melalui Bidang Kemahasiswaan melaksanakan berbagai 

persiapan untuk menyambut mahasiswa baru. Meskipun kondisi tahun ini tidak 

sama seperti tahun-tahun sebelumnya, namun kegiatan penyambutan mahasiswa 

baru akan tetap dilaksanakan kegiatan dalam jaringan (daring). Kegiatan 

penyambutan mahasiswa baru ini disebut dengan Pengenalan Kehidupan Kampus 

Mahasiswa Baru (PKKMB) 2020 Online dengan judul “Penguatan Jati Diri Dalam 

Masa Pandemi Covid-19 dengan Jiwa Berkarakter Bhinneka Tunggal Ika dan 

Aswaja”.  

Dalam kegiatan tersebut, mahasiswa baru (Maba) tidak hanya diperkenalkan 

dengan prosedur perkuliahan di Perguruan Tinggi, namun para Maba ini akan 

dibekali dengan berbagai pengetahuan mulai dari pengembangan ideologi 

kebangsaan, pengembangan karakter, dan juga pengenalan berbagai kegiatan 

kemahasiswaan. Melalui berbagai materi yang disampaikan, diharapkan kegiatan 

PKKMB 2020 Online menjadi titik tolak pembinaan idealisme, penguatan rasa cinta 

tanah air, dan kepedulian terhadap lingkungan. Secara bersamaan rangkaian 

PK2MB POLISMA 2020 Online berusaha menciptakan generasi muda Indonesia 

yang berkarakter religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, dan berintegritas. 

Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (Dirjen Dikti) berpesan kegiatan ini 

diharapkan menjadi wahana penanaman 5 (lima) program gerakan nasional 

revolusi mental yaitu Indonesia melayani, Indonesia Bersih, Indonesia Tertib, 

Indonesia Mandiri, dan Indonesia Bersatu. Dengan kata lain melalui PK2MB 



5 
 
PANDUAN UMUM, PK2MB – POLISMA 2020 

POLISMA 2020 Online memberikan bekal awal agar mahasiswa kelak akan 

menjadi alumni Perguruan Tinggi yang memiliki kedalaman ilmu, keluhuran 

akhlak, cinta tanah air, dan berdaya saing global. 

 

2. Landasan Kegiatan 

 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. 

 Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan 

Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi. 

 Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2019 tentang Kementerian Pendidikan 

dan Kebudayaan. 

 Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana 

Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) sebagai Bencana 

Nasional. 

 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 

tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 

 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang 

Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 

 Surat Edaran DIRJEN DIKTI nomor 631/E.E2/KM/2020 tentang Panduan 

Umum PKKMB 2020. 

 

3. Asas Kegiatan 

 Asas keterbukaan, yaitu semua kegiatan penerimaan mahasiswa baru 

dilakukan secara terbuka, baik dalam hal pembiayaan, materi/substansi 

kegiatan, berbagai informasi waktu maupun tempat penyelenggaraan 

kegiatan; 

 Asas demokratis, yaitu semua kegiatan dilakukan dengan berdasarkan 

kesetaraan semua pihak, dengan menghormati hak dan kewajiban masing-

masing pihak yang terlibat dalam kegiatan penerimaan mahasiswa baru 

tersebut; dan 
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 Asas humanis, yaitu kegiatan penerimaan mahasiswa baru dilakukan 

berdasarkan kemanusiaan yang adil dan beradab, dan prinsip persaudaraan 

serta anti kekerasan. 

 

4. Tujuan Kegiatan 

Tujuan umum PK2MB POLISMA 2020 Online adalah untuk memberikan 

pembekalan kepada mahasiswa baru agar dapat lebih cepat beradaptasi dengan 

lingkungan kampus. 

Adapun tujuan khusus dari kegiatan PK2MB POLISMA 2020 Online, adalah: 

 Menanamkan kesadaran berbangsa, bernegara, bela negara, serta peduli 

lingkungan dan masyarakat sesuai dengan 4 (empat) pilar kebangsaan 

(Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika); 

 Memperkenalkan sistem pembelajaran dan kehidupan sivitas akademika di 

Perguruan Tinggi dengan menanamkan nilai-nilai dasar pendidikan dan 

Perguruan Tinggi; 

 Memperkenalkan hak dan kewajiban sebagai mahasiswa, sebagai insan 

pradewasa, bagi diri dan lingkungan sekitar; 

 Mewujudkan kampus yang ramah (inklusif), aman dan sehat; 

 Memperkenalkan kiat sukses belajar dan mengembangkan diri di Perguruan 

Tinggi melalui konsepsi dan praktik Merdeka Belajar-Kampus Merdeka; 

 Merancang hari esok generasi unggul yang mandiri dan bertanggung jawab; 

 Mewujudkan mahasiswa menjadi pembelajar yang lincah dan tangguh 

(powerful agile learner). 

 

5. Hasil yang Diharapkan 

 Memahami dan mengenali lingkungan barunya, terutama organisasi dan 

struktur Perguruan Tinggi, sistem pembelajaran dan kemahasiswaan; 

 Meningkatnya kesadaran berbangsa, bernegara, dan cinta tanah air dalam diri 

mahasiswa baru; 
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 Memahami arti pentingnya pendidikan yang akan ditempuhnya dan 

pendidikan karakter bagi pembangunan bangsa serta mampu menerapkannya 

dalam kehidupan sehari-hari; dan 

 Terciptanya persahabatan dan kekeluargaan antar mahasiswa, dosen, serta 

tenaga kependidikan. 

 

6. Materi PK2MB POLISMA 2020 Online 

Secara umum berdasarkan Panduan PKKMB dari Direktorat Jenderal Pendidikan 

Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, materinya terdiri atas: 

 Pembinaan kesadaran bela negara 

Sebagai bagian dari upaya membangun sistem pertahanan negara dan 

merupakan upaya yang strategis dalam rangka menumbuhkan sikap dan 

perilaku setiap warga negara yang teratur, menyeluruh, terpadu dan berlanjut 

dalam menunaikan hak dan kewajibannya dalam upaya bela negara yang 

dilandasi cinta tanah air; 

 Kehidupan berbangsa dan bernegara 

Pemahaman tentang Pancasila sebagai dasar negara atau ideologi negara, 

UndangUndang Dasar 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan 

Bhinneka Tunggal Ika; 

 Pembinaan gerakan nasional revolusi mental: Indonesia melayani, bersih, 

tertib, mandiri, dan bersatu; 

 Sistem Pendidikan Tinggi di Indonesia 

a. Pengenalan sistem Pendidikan Tinggi di Indonesia; 

b. Kebijakan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka; 

c. Program membina mahasiswa melalui General Education yaitu sebuah 

pendekatan dalam pembelajaran yang menekankan keterkaitan antar 

cabang ilmu dalam rangka membangun basis yang lebih luas dalam 

keilmuan dengan saling berdialog antara mahasiswa dari berbagai macam 

disiplin ilmu; 
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d. Pengenalan nilai budaya, etika, tata krama, norma kehidupan kampus, 

plagiarisme, pencegahan pelecehan seksual di kampus, penyalahgunaan 

narkoba, dan anti korupsi dan terampil serta bijak dalam berkomunikasi 

melalui media sosial; 

e. Pembentukan karakter mahasiswa yang menghargai kemanusiaan dan 

membangun kesehatan mental mahasiswa; 

f. Pencegahan dan penanggulangan intoleransi, radikalisme, terorisme, dan 

penyebaran paham-paham yang bertentangan dengan ideologi negara; 

g. Kiat sukses/motivasi belajar di Perguruan Tinggi (akademik dan non 

akademik) serta menggali jiwa kewirausahaan, prospek dan peluang kerja 

setelah lulus dari Perguruan Tinggi; 

h. Materi lain yang dipandang perlu sesuai dengan kebutuhan mahasiswa dan 

Perguruan Tinggi; dan 

i. Kegiatan kemahasiswaan dan organisasi kemahasiswaan. 

 Perguruan Tinggi di era revolusi industri 4.0 dan kehidupan baru pasca 

pandemic (new normal); 

 Kesadaran lingkungan hidup dan kesiapsiagaan bencana di Perguruan Tinggi. 

Perguruan Tinggi dapat mendeskripsikan materi lebih teknis dan metode 

pelaksanaan yang disesuaikan dengan karakteristik berdasarkan kebutuhan 

masing-masing dengan tetap berpedoman pada panduan ini. 

Selain materi yang disesuaikan dengan Panduan dari Dirjen Dikti Kemendikbud, 

Politeknik Unisma Malang menambahkan materi sebagai berikut: 

a. Pengenalan nilai budaya dan etika mahasiswa POLISMA 

b. Fasilitas dan layanan mahasiswa di POLISMA 

c. Peraturan akademik 

d. Kurikulum dan sistem belajar di Perguruan Tinggi. 
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METODE PELAKSANAAN 

 

1. Tempat dan Waktu 

 Tempat 

Mahasiswa baru POLISMA dapat mengikuti kegiatan PK2MB POLISMA 2020 

Online dari tempat tinggal masing-masing. 

 Waktu 

Kegiatan PK2MB POLISMA 2020 Online dilaksanakan selama 2 (dua) hari di 

Politeknik dilaksanakan tanggal 5-6 Oktober 2020 yang dimulai dari pukul 

07.30 WIB dan berakhir pada pukul 15.00 WIB.  

 

2. Metode 

Kegiatan dilaksanakan secara daring dengan penyampaian informasi dalam 

bentuk: 

 Dokumen materi dalam bentuk PDF atau Power Point yang telah diunggah ke 

website polisma.ac.id.  

 Video Streaming melalui kanal Youtube dan diskusi melalui aplikasi Zoom.  

Penyampaian materi disiapkan dapat menjangkau seluruh mahasiswa baru 

dari seluruh Indonesia.  

 

3. Teknis Pelaksanaan 

 Untuk mengikuti PK2MB POLISMA 2020 Online mahasiswa log in ke webite 

polisma.ac.id atau Classroom, dimana mahasiswa sudah dibagi dalam klaster 

yang sudah ditentukan. 

 Aplikasi tersebut dapat digunakan dalam pelaksanaan mulai dari pembukaan, 

penyampaian materi serta kegiatan lainnya selama pelaksanaan PK2MB-

POLISMA Online. 
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4. Peserta 

Peserta kegiatan PK2MB POLISMA 2020 Online ini adalah mahasiswa baru 

Politeknik Unisma Malang yang telah diterima melalui jalur penerimaan di 

Politeknik Unisma Malang 

 

5. Hak 

Maba POLISMA dalam mengikuti PK2MB POLISMA 2020 Online mendapat hak 

sebagai berikut: 

 Mendapatkan materi PK2MB POLISMA 2020 Online yang telah ditetapkan; 

 Mendapatkan perlindungan dari Politeknik Unisma Malang atas segala bentuk 

tindakan kekerasan baik fisik maupun psikis selama mengikuti PK2MB-

POLISMA 2020 Online; 

 Mendapatkan izin untuk meninggalkan PK2MB POLISMA 2020 Online karena 

alasan kesehatan dan hal lain yang dimungkinkan untuk itu; 

 Mendapatkan perlakuan yang sama dari panitia sesuai dengan aturan yang 

berlaku; 

 Melaporkan kepada panitia atas perlakuan yang tidak sesuai dengan aturan 

PK2MB POLISMA 2020 Online; 

 Memperoleh informasi tentang pendidikan dan pengajaran pada program 

studi sesuai dengan persyaratan dan peraturan yang berlaku; 

 Mengemukakan pendapat atau ide tanpa mengganggu hak orang lain dan 

ketertiban umum; 

 Memperoleh informasi yang benar tentang prestasi akademik; 

 Memperoleh informasi tentang sistem perkuliahan dan bimbingan akademik, 

penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan penulisan karya ilmiah; 

 Memperoleh bantuan dan perlindungan hukum dalam hal terjadinya ancaman 

dan/atau terganggu haknya sebagai mahasiswa; 

 Menggunakan kebebasan mimbar akademik secara bertanggung jawab untuk 

pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni; 
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 Memperoleh informasi tentang pelayanan yang baik di bidang akademik, 

administrasi, dan kemahasiswaan selama pelaksanaan PK2MB POLISMA 2020 

Online; 

 Memanfaatkan informasi tentang fasilitas POLISMA dalam rangka kelancaran 

kegiatan akademik dan non akademik; 

 Mendapatkan informasi dan mengikuti kegiatan organisasi kemahasiswaan 

yang tidak dilarang dan resmi di POLISMA. 

 

6. Kewajiban 

Mahasiswa Baru POLISMA 2020 wajib mengikuti seluruh rangkaian acara PK2MB 

POLISMA 2020 Online sesuai jadwal yang ditentukan panitia dengan mematuhi 

semua 

ketentuan yang berlaku. Adapun kewajibannya sebagai berikut: 

 Mematuhi semua ketentuan yang berlaku; 

 Mengisi daftar hadir sesuai dengan agenda kegiatan melalui media yang 

disediakan; 

 Memakai seragam/pakaian yang telah ditentukan panitia selama pelaksanaan 

PK2MB POLISMA 2020 Online secara daring; 

 Peserta wajib mengaktifkan menu live video pada aplikasi yang digunakan saat 

mengikuti PK2MB POLISMA 2020Online; 

 Selama PK2MB POLISMA 2020Online berlangsung, peserta berpakaian rapi, 

bersih, sopan, berambut rapih bagi putra dan putri, serta tidak bertentangan 

dengan norma agama dan norma yang berlaku; 

 Menghormati dan menjunjung tinggi norma dan etika yang berlaku baik dalam 

bertingkah laku, berkomunikasi maupun dalam melakukan aktivitas selama 

PK2MB POLISMA 2020 Online; 

 Menginformasikan kepada panitia surat keterangan dari dokter jika mengidap 

penyakit berat/ membahayakan/berkebutuhan khusus; 

 Tetap mematuhi protokol Kesehatan sesuai anjuran pemerintah; 
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 Memelihara suasana akademik di kampus, menjunjung tinggi almamater dan 

menjaga kewibawaan serta memelihara nama baik Politeknik Unisma Malang; 

 Menjaga netralitas Perguruan Tinggi dari kegiatan politik praktis; 

 Menghargai kemajuan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Sains; 

 Memelihara sarana dan prasarana, kebersihan, ketertiban, dan keamanan 

dalam kampus, tidak menyalahgunakan fasilitas kampus untuk kepentingan 

pribadi atau kelompok yang tidak ada kaitannya sama sekali dengan kegiatan 

akademik dan kemahasiswaan; 

 Mematuhi segala peraturan yang terdapat di Politeknik Unisma Malang; 

 Menghormati dan tidak melanggar hak orang lain. 

 

7. Larangan 

 Meninggalkan acara, menerima tamu, kecuali untuk hal-hal yang sangat 

mendesak dengan izin panitia; 

 Merokok selama mengikuti kegiatan PK2MB POLISMA 2020 Online; 

 Membuat keributan atau bertingkah laku di luar batas kesopanan dan 

indisipliner; 

 Membawa dan atau menggunakan minuman keras, narkoba atau obat 

terlarang lainnya; 

 Memakai atribut di luar yang ditetapkan panitia selama PK2MB POLISMA 

2020 Online berlangsung. 

 Dilarang mematikan video, makan dan minum selama Pemateri 

menyampaikan Materi PK2MB POLISMA 2020 Online berlangsung. 

 

8. Etika Mahasiswa 

 Menghormati semua dosen, tenaga kependidikan, panitia, dan sesame 

mahasiswa tanpa membedakan suku, agama, ras, dan tidak didasari atas 

perasaan suka atau tidak suka; 
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 Bersikap ramah dan sopan santun terhadap semua dosen, tenaga 

kependidikan, panitia, dan sesama mahasiswa dalam interaksi baik di dalam 

lingkungan maupun di luar lingkungan Universitas; 

 Bekerja sama dengan mahasiswa lain dalam menuntut ilmu pengetahuan; 

 Memiliki solidaritas yang kuat dan saling membantu untuk tujuan yang baik 

dan tidak bertentangan dengan norma hukum atau norma lainnya yang hidup 

di dalam masyarakat; 

 Berlaku adil terhadap sesama rekan mahasiswa; 

 Menghindari perkataan yang dapat menyakiti perasaan mahasiswa lain; 

 Tidak melakukan ancaman atau tindakan kekerasan terhadap sesama 

mahasiswa baik di dalam lingkungan maupun di luar lingkungan Politeknik; 

 Saling menasehati untuk tujuan kebaikan; 

 Bersama-sama menjaga nama baik POLISMA dan tidak melakukan tindakan 

tidak terpuji yang merusak citra baik POLISMA; 

 Menghormati perbedaan pendapat atau pandangan dengan mahasiswa lain; 

 Tidak mengganggu PK2MB POLISMA 2020 Online mahasiswa lain yang sedang 

mengikuti proses; 

 Tidak mengajak atau mempengaruhi mahasiswa lain untuk melakukan 

tindakan tidak terpuji yang bertentangan dengan norma hukum dan norma 

lainnya yang hidup di tengah masyarakat; 

 Memelihara kerukunan antar sivitas akademika baik di dalam kampus 

maupun di luar kampus. 

 

9. Kepanitiaan 

Kepanitiaan Kegiatan ini diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi dengan 

melibatkan unsur dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa, serta disesuaikan 

dengan kebutuhan dan lingkungan. Panitia berada di bawah koordinasi Wakil 

Direktur Bidang Kemahasiswaan yang bertanggung jawab kepada pemimpin 

Politeknik Unisma Malang. 
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10. Pendanaan dan Pertanggungjawaban Keuangan 

Kegiatan PK2MB POLISMA 2020 Online didanai oleh institusi Politeknik Unisma 

Malang. 

 

11. Pengawasan, Evaluasi dan Sanksi 

 Pengawasan 

Pengawasan dilakukan agar pelaksanaan PK2MB POLISMA 2020 Online sesuai 

dengan rencana yang telah ditetapkan. Pengawasan dilakukan oleh panitia 

yang terdiri dari unsur pimpinan, dosen, tenaga kependidikan dan semua 

unsur lain yang dianggap perlu. Unsur-unsur yang terlibat dalam pengawasan 

PK2MB POLISMA 2020 Online adalah Direktur, Wakil Direktur, Kaprodi,  

Eksekutif Mahasiswa dan Dewan Perwakilan Mahasiswa di tingkat Politeknik. 

 Evaluasi 

Evaluasi dilakukan untuk melihat keberhasilan pencapaian tujuan program 

sekaligus menganalisis manfaat materi/aktivitas, efektivitas dan efisiensi, 

termasuk analisis kelemahan dan kendala yang terjadi pada penyelenggaraan 

kegiatan. Evaluasi dilaksanakan oleh panitia dengan membentuk tim yang 

terdiri dari unsur pemimpin, dosen, tenaga kependidikan, serta unsur lain 

yang dianggap perlu. Evaluasi dilaksanakan selama kegiatan berlangsung 

antara lain dengan cara mengedarkan kuesioner kepada para mahasiswa baru. 

Bagi peserta yang mengikuti PK2MB POLISMA 2020 Online secara tuntas 

mendapatkan sertifikat dari panitia. 

 Sanksi 

 Semua bentuk pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan di atas dikenakan 

sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di Politeknik Unisma Malang. 

 

12. Atribut dan Perlengkapan 

 Atribut 

 Pakaian rapi dan sopan; 

 Tidak mewajibkan peserta perempuan muslim untuk menggunakan Hijab. 
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 Perlengkapan 

 Kuota internet. 

 Aplikasi virtual untuk mengikuti PK2MB POLISMA 2020 online yang telah 

ditentukan oleh panitia. 

 Alat tulis 
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PENUTUP 

 

Pelaksanaan PK2MB POLISMA 2020 Online Politeknik Unisma Malang menjadi 

kegiatan yang bertujuan untuk mempersiapkan mahasiswa baru memasuki 

kehidupan baru di Perguruan Tinggi. Di samping mendapatkan materi-materi 

pembinaan ideologi, pengembangan diri, dan pembentukan pribadi mahasiswa 

yang berkualitas, mahasiswa juga mendapatkan materi pengantar memasuki 

kehidupan kampus di Perguruan Tinggi. 

Panduan ini disampaikan kepada seluruh pihak yang terlibat dalam pelaksanaan 

kegiatan PK2MB POLISMA 2020 Online sebagai acuan dalam melaksanakan 

kegiatan tersebut. 

Harapan kami, semoga buku Panduan ini bermanfaat untuk seluruh pihak terkait. 

Atas Perhatian dan kerjasama semua pihak, diucapkan terima kasih. 

 

 

Malang, 1 September 2020 

Direktur  

 

 

 

Ana Nuril Achadiyah, ST., MT 

NPP. 170901197532294 

 



LAMPIRAN 1 
 

LAMPIRAN 1. Lagu Indonesia Raya 

 



LAMPIRAN 2 
 

LAMPIRAN 2. Mars Subanul Waton 

Lirik Syubbanul Wathon (Cinta Tanah Air)  
 

Yaa Lal Wathon – Hubbul Wathon Minal Iman 
 

Karya: KH. Abdul Wahab Chasbullah (1934) 
(Ijazah KH. Maemon Zubair Tahun 2012) 

 

نَْ يا َ ط  ن يا َ ل ْلو  ط  نَْ يا َ ل ْلو  ط  ل ْلو   
Ya Lal Wathon Ya Lal Wathon Ya Lal Wathon 

نَْ ُحبَ  ط  انَْ ِمنَ  اْلو  ْاإلِيم   
Hubbul Wathon minal Iman 

ُكنَْ ال ت  اْلِحْرما نَْ ِمنَ  و   
Wala Takun minal Hirman 

نَْ أ ْهلَ  ِاْنه ضُوا ط  اْلو   
Inhadlu Alal Wathon 

نَْل ْلوَ  يا َ ن يا َ ط  ط  نَْ يا َ ل ْلو  ط  ل ْلو   

Ya Lal Wathon Ya Lal Wathon Ya Lal Wathon 
نَْ ُحبَ  ط  انَْ ِمنَ  اْلو  ْاإلِيم   

Hubbul Wathon minal Iman 
ُكنَْ ال ت  اْلِحْرما نَْ ِمنَ  و   

Wala Takun minal Hirman 
نَْ أ ْهلَ  ِاْنه ضُوا ط  اْلو   

Inhadlu Alal Wathon 
دىِبل َ ِانُدونْيِسيا َ  

Indonesia Biladi 
ام ُعْنوا نَُ أ ْنتَ  اْلف خ   

Anta ‘Unwanul Fakhoma 
نَْ ُكلَ  أْتِْيكَ  م  ْوم ي  ي   

Kullu May Ya’tika Yauma 
اِمحا َ ْلقَ  ط  ا ي  ِحما م   

Thomihay Yalqo Himama 
نَْ ُكلَ  أْتِْيكَ  م  ْوما َ ي  ي   

Kullu May Ya’tika Yauma 
اِمحا َ ْلقَ  ط  ِحما مَ  ي   

Thomihay Yalqo Himama 
 



LAMPIRAN 3 
 

Pusaka Hati Wahai Tanah Airku 
Cintamu dalam Imanku 
Jangan Halangkan Nasibmu 
Bangkitlah Hai Bangsaku 
Pusaka Hati Wahai Tanah Airku 
Cintamu dalam Imanku 
Jangan Halangkan Nasibmu 
Bangkitlah Hai Bangsaku 
Indonesia Negeriku 
Engkau Panji Martabatku 
Siapa Datang Mengancammu 
Kan Binasa di bawah durimu 
Siapa Datang Mengancammu 
Kan Binasa di bawah durimu 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



LAMPIRAN 4 
 

LAMPIRAN 3. Sholawat Nuril Anwar 

 
Sholawat “Nuril Anwar” 

لَ  ا للَُّهمََّ ل ى ص  ارَِ ُنْورَِ ع  ِسرَ  ْاال ْنو  ارَِ و  اقَِ ْاال ْسر  ِتْري  ارَِ و  احَِ ْاال ْغي  ِمفت  ابَِ و  ارَِ ب  س   اْلي 

ا ِدن  ي  ا س  ْوال ن  م  دَِ و  مَّ ارَِ ُمح  الِهَِ نِاْلُمْخت  اِبهَِ ْاال ْطه رَِ و  ا ْصح  ارَِ و  دَ  ْاال ْخي  د  مَِ ع   للاَِ ِنع 

الِهَِ ِافض   و 

Allahumma shalli 'ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryaqil aghyar wa miftahi babil 

yasar sayyidina wa maulana muhammadinil mukhtar wa alihil ath-har wa ash-

habihil akhyar ‘adada ni’amillahi wa ifdhalih. 

Artinya: "Ya Allah, limpahkanlah selawat atas cahaya di antara segala cahaya, 

rahasia di antara segala rahasia, penawar duka dan pembuka pintu kemudahan, 

junjungan kita Nabi Muhammad, manusia pilihan, juga kepada keluarganya yang 

suci dan sahabatnya yang baik, sebanyak jumlah kenikmatan Allah dan karunia-

Nya." 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LAMPIRAN 5 
 

LAMPIRAN 4. Hymne Politeknik Unisma Malang 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LAMPIRAN 6 
 

LAMPIRAN 5. Mars Politeknik Unisma Malang 

 

 



LAMPIRAN 7 
 

LAMPIRAN 6. Susunan Acara PK2MB POLISMA 2020 Online 

 

RUNDOWN ACARA PK2MB POLISMA 2020 

"Penguatan Jati Diri Dalam Masa Pandemi Covid-19 Dengan Jiwa Berkarakter 

Bhineka Tunggal Ika dan Aswaja” 

 

No Waktu Durasi Kegiatan Pemateri 

Sabtu, 3 Oktober 2020 Pra PK2MB 

1 09.00-09.30 30’ Registrasi Team Panitia 

2 09.30-10.30 60’ Pengenalan persiapan 

 Mars Syubhanul wathon 

 Shalawat Nuril Anwar 

 Hymne Polisma 

 Mars Polisma 

MC  

Sie Acara 

3 10.30-11.00 30’ Penguatan tata aturan Sie Acara 

4 11.00-12.00 60’ Penugasan dan yel-yel Sie Acara 

Senin, 5 Oktober 2020 Hari 1 PK2MB 

1 07.30-08.00 30’ Registrasi Team Panitia 

2 08.00-08.45 45’ Pembukaan 

 Menyanyikan Lagu Indonesia Raya 

 Mars Syubhanul Wathon 

 Shalawat Nuril Anwar 

 Tanda dibuka acara 

 Yel-yel 

MC 

 

 

Direktur 

3 08.45-10.15 

 

 

 

 

 

30’ 

 

 

 

 

30’ 

30’ 

Pengenalan POLISMA 

 Sambutan  

 Pengenalan pimpinan 

 Pengenalan Hymne dan Mars Polisma 

 Pengenalan Kampus 

 Informasi Bidang Akademik, Dan 

Keuangan 

 Informasi Bidang Kemahasiswaan, 

Alumni dan Kerjasama 

 

Direktur 

Wadir, Kaprodi 

Video 

Video 

 

Wadir 1 

 

Wadir 2 

4 10.15-11.00 45’ Pembinaan kesdaran bela negara POLTEKAD 

5 11.00-11.45 45’ Kuliah Tamu Tentang Kampus Merdeka Kondisional 

6 11.45-12.15 30’ ISHOMA  



LAMPIRAN 8 
 

7 12.15-12.30 15’ Registrasi Team Panitia 

8 12.30-13.30 60’ Ke-NU an dan Ke ASWAJA an Ali Ashari, 

S.Pd. M.Pd. 

9 13.30-14.00 30’ Sosialisasi penugasan Sie Acara 

Selasa, 6 Oktober 2020 Hari 2 PK2MB 

1 07.30-08.00 30’ Registrasi Team Panitia 

2 08.00-08.30 30’  Menyanyikan Lagu Indonesia Raya 

 Mars Syubhanul Wathon 

 Shalawat Nuril Anwar 

 Yel-yel 

Team Panitia 

3 08.30-09.00 30’ Pengenalan Prodi Teknik Listrik, Teknik 

Mesin dan Teknologi Rekayasa 

Komputer Jaringan 

Zoom masing2 

prodi 

4 09.00-09.45 45’ Pengenalan BEM, HMJ BEM dan HMJ 

5 09.45-10.45 60’ Kuliah Tamu Dari Alumni  

Tim Alumni  

Fuad Hasan 

6 10.45-11.45 60’ Kuliah Tamu Kewirausahaan dan 

Teknopreneur Dunia Industri 

Ervan Erianto 

7 11.45-12.15 30’ ISHOMA  

8 12.15-12.30 15’ Registrasi  

9 12.30-13.00 30’ Pengalaman dan Informasi Mahasiswa 

Magang 

Mahasiswa 

semester V PKT 

10 13.00-13.30 30’ Pengumpulan tugas Sie Acara 

11 13.30-14.00 30’ Penutupan 

 Hymne dan Mars POLISMA 

 Yel-yel PK2MB – POLISMA 2020 

 Poto bersama online 

MC 

 

 




