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Ketentuan dalam Pengerjaan Tugas PK2MB 2020 

1. Penugasan dalam PK2MB Politeknik Unisma Malang terdiri dari : 

 Tugas individu 

 Tugas kelompok 

2. Dalam pengumpulan tugas dapat melalui : 

 Posting feeds di Instagram pribadi (real account dan tidak di private). 

 Posting story di Instagram pribadi (real account dan tidak di private). 

 Upload di Google Classroom masing - masing kelompok. 

3. Tugas harus diupload/diposting sebelum tenggat waktu (deadline) yang telah 

diberikan. 

4. Diperbolehkan memposting tugas sebelum tenggat waktu (deadline) namun 

pengerjaannya harus sesuai dengan urutan tugas. 

5. Jika melewati batas waktu yang telah ditentukan maka akan mendapatkan 

sanksi. 

6. Dalam mengerjakan tugas harus sesuai dengan ketentuan yang telah 

ditentukan. 

7. Tidak diperkenankan memposting apapun selama kegiatan PK2MB 

berlangsung kecuali tugas yang telah diberikan. 

8. Postingan tugas yang harus diposting di feeds Instagram pribadi serta harus 

sesuai dengan urutan tugas yang diberikan dan juga ketentuan dalam 

pengerjaan tugas. 

9. Tidak diperkenankan memposting tugas secara acak (harus sesuai dengan 

urutan deadline tugas). 

10. Untuk tugas upload video, diharuskan dibuat slide dan tidak dibuat IGTV. 

11. Setiap tugas postingan di instagram diharuskan untuk menandai akun (tag) : 

 @polisma.official 

 @pk2mb.polisma 
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12. Gunakan hashtag : 

 #PKKMB2020 

 #PK2MBPOLISMA2020 

 #PEJUANGPOLISMA  

13. Pada pengerjaan tugas yang diupload di Google Classroom, harus 

mencantumkan identitas berupa nama lengkap serta paraf pada setiap 

halamannya. 

14. Nama lengkap serta paraf dicantumkan di pojok kanan bawah halaman 

tersebut. 

15. Dalam penulisan tugas, ditulis secara jelas dan terbaca. 

16. Tugas discan dan diupload dengan format file .pdf. 

17. Format penamaan file : 

NPM_NamaLengkap_NamaTugas 

Contoh : 21905112001_Roni Sianturi_Tugas Essai.pdf 

18. Tidak dibenarkan mengerjakan tugas pada saat jam penyampaian materi. 
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TUGAS SELAMA PK2MB 2020 

No. Tugas Ketentuan Deadline 

Pengumpulan 

1. Tugas Individu  

Twibbon PK2MB  

“I’m ready for PK2MB 

POLISMA 2020”. 

 

 Mengupload foto dengan menggunakan 

twibbon yang telah diberikan. 

 Diupload melalui instagram pribadi dan 

tidak private account.  

 Dalam postingan tag akun instagram : 

 @pkkmb 

 @pk2mbpolisma 

 @polisma.official 

Caption :  

[PK2MB 2020] 

 #I’mReadyForPK2MB2020  

Hello Friends  

“Change your thoughts and you change your 

world.” – Norman Vincent 

Saya (nama lengkap) dari (prodi), saya 

bangga menjadi salah satu bagian dari 

Politeknik Unisma Malang dan saya siap 

memperkaya ilmu di Politeknik Unisma 

Malang serta menjadi pejuang yang berguna 

bagi negeri tercinta. 

So now I’m preparing myself to face a new 

journey at 

@pk2mbpolisma 

@polisma.official  

 

#PK2MBPOLISMA2020  

#POLISMAOFFICIAL 

#VOKASIKUATMENGUATKANINDONESIA 

#PEJUANGPOLISMA 

#POLISMAKEBANGGAANKU 

Diposting di 

instagram pribadi 

Maksimal:  

Sabtu, 3 Oktober 

2020  

Pukul 16.00 WIB 
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2 Tugas Individu  

Video Perkenalan Diri. 

 Perkenalan menggunakan Bahasa Inggris. 

 Menggunakan seragam putih hitam 

sesuai dengan ketentuan PK2MB. 

 Didalam video tersebut berisikan : 

 Nama Lengkap 

 Nama Panggilan 

 Daerah Asal 

 Asal Sekolah 

 Prodi 

 Alasan masuk Politeknik Unisma 

Malang 

 Alasan memilih prodi (yang anda pilih) 

 Harapan masuk Politeknik Unisma 

Malang 

 Motto hidup 

 Diposting melalui instagram pribadi 

(real account dan tidak di private). 

 Video berdurasi maksimal 3 menit. 

 Postingan dibuat slide, sehingga tidak 

dibuat di IGTV. 

 Dalam postingan tag akun instagram : 

 @pkkmb 

 @pk2mbpolisma 

 @polisma.official 

 

Caption :  

[HALO SALAM KENAL]  

(Sapaan kepada teman baru)  

Hidup Mahasiswa! Hidup Pejuang Polisma!  

#PK2MB2020  

#POLISMAOFFICIAL 

#VOKASIKUATMENGUATKANINDONESIA 

#PEJUANGPOLISMA 

  #POLISMAKEBANGGAANKU 

Diposting di 

Instagram pribadi 

Maksimal :  

Minggu, 4 

Agustus 2020  

Pukul 12.00 WIB 
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3 Tugas Kelompok  

Video “I am Ready for 

PK2MB 2020” 

 Menggunakan kaos PK2MB atau pakaian 

bernuansa hijau. (untuk Mahasiswi yang 

berkerudung, memakai hijab warna putih). 

 Pemaparan yang disampaikan dalam video : 

 Pengetahuan mengenai PK2MB. 

 Mempertunjukan penampilan jargon 

kelompok. 

 Diposting melalui instagram pribadi (real 

account dan tidak di private) oleh seluruh 

anggota kelompok.  

 Video berdurasi 3 menit.  

 Postingan dibuat slide, sehingga tidak dibuat 

IGTV.  

 Dalam postingan Tag akun instagram :  

 @pkkmb 

 @pk2mbpolisma 

 @polisma.official 

 

Caption :  

[I’M READY FOR PK2MB 2020]  

(kesan pertama bersama teman kelompok) 

Hidup Mahasiswa! Hidup Pejuang Polisma! 

#PK2MB2020  

#POLISMAOFFICIAL 

#VOKASIKUATMENGUATKANINDONESIA 

#PEJUANGPOLISMA 

#POLISMAKEBANGGAANKU 

Diposting di 

instagram pribadi 

Maksimal:  

Minggu, 4 

Oktober 2020  

Pukul 16.00 WIB 

4 Tugas Individu 

Essai  

 Membuat essai mengenai :  

“Peran dan Tantangan Mahasiswa dalam Era 

Revolusi 4.0 “ 

 Ditulis tangan dikertas folio bergaris dengan 

sistem paragraf.  

 Diberi garis pinggir selebar 3 cm pada sisi kiri 

kertas folio.  

Di upload di 

Google 

Classroom  

Kode Kelas : 

k2scfmz 
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 Diberi keterangan sumber yang jelas diakhir 

tulisan tidak diperbolehkan bersumber dari 

Wikipedia, Blog, Wordpress, dll.  

 Penulisan essai minimal 2 halaman  

 Diberi Daftar Pustaka.  

 Pada setiap halamannya dituliskan : 

 nama lengkap pojok kanan atas  

 paraf di pojok kanan bawah : 

Malang, ............. 2020 

Ttd 

(Nama Penulis) 

 Diupload melalui Google Classroom dalam 

bentuk pdf.  

 Format nama file : 

NPM_ Nama lengkap_Nama Tugas 

Maksimal :  

Senin, 5 Oktober 

2020 Pukul 20.00 

WIB 

5 Tugas Individu  

Video mengenai  

“Tips Pencegahan Virus 

Corona (Covid-19)” 

 Mengupload video yang membahas 

mengenai “tips pencegahan virus corona”  

 Diposting melalui instagram pribadi (real 

account dan tidak di private)  

 Video berdurasi maksimal 3 menit. 

 Postingan dibuat slide, sehingga tidak dibuat 

di IGTV.  

 Penjelasan pada video dan caption harus 

saling berkaitan dengan materi. Serta 

mencantumkan fakta, data dan sumber 

informasi tersebut.  

 Dalam postingan Tag akun instagram :  

 @pkkmb 

 @pk2mbpolisma 

 @polisma.official 

 

Caption :  

[TUGAS PK2MB 2020]  

Diposting di 

instagram pribadi 

Maksimal:  

Selasa, 6 Oktober 

2020  

Pukul 06.00 WIB 
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(Caption berisikan isu covid-19 yang sedang 

dibahas serta menyantumkan sumber yang 

relevan dan terpercaya)  

 

Hidup Mahasiswa! Hidup Pejuang Polisma!  

#PK2MB2020  

#POLISMAOFFICIAL 

#VOKASIKUATMENGUATKANINDONESIA 

#PEJUANGPOLISMA 

#POLISMAKEBANGGAANKU 

7 Tugas Individu  

Kesan Pesan PK2MB 

2020. 

 Menggunakan pakaian rapi dan sopan. 

 Pemaparan yang disampaikan dalam video 

berupa kesan pesan selama mengikuti 

PK2MB 2020  

 Video berdurasi maksimal 3 menit. 

 Postingan dibuat slide, sehingga tidak di 

IGTV.  

 Diposting melalui instagram pribadi (real 

account dan tidak di private).  

 Dalam postingan Tag akun instagram :  

 @pkkmb 

 @pk2mbpolisma 

 @polisma.official 

Caption :  

[KESAN PESAN PK2MB 2020]  

(kesan pesan selama PK2MB 2020)  

Hidup Mahasiswa! Hidup Pejuang Polisma! 

#PK2MB2020  

#POLISMAOFFICIAL 

#VOKASIKUATMENGUATKANINDONESIA 

#PEJUANGPOLISMA 

#POLISMAKEBANGGAANKU 

Diposting di 

instagram pribadi 

Maksimal:  

Selasa, 6 Oktober 

2020  

Pukul 18.00 WIB 
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ID Card juga dipakai pada saat PK2MB selama 2 hari dan dijepit pada saku baju  

(harus tampak pada saat zoom meeting) 


