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SAMBUTAN DIREKTUR  

POLITEKNIK UNISMA MALANG 

 

Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh,  

Salam sejahtera bagi kita semua. 

 
Sejak awal tahun 2020 hingga saat ini, bangsa Indonesia dihadapkan pada berbagai tantangan 
baik kesehatan, ekonomi dan sosial-budaya yang disebabkan adanya pandemi Covid-19. 
Namun disisi lain, pandemi juga banyak memberikan peluang bagi kita untuk mengembangkan 
berbagai inovasi termasuk dalam pembelajaran di perguruan tinggi. Metode pembelajaran 
berbasis teknologi, termasuk pembelajaran secara daring telah kita adaptasikan dan 
kembangkan, seiring dengan dinamika adaptasi kurikulum yang dilakukan di Politeknik Unisma 
Malang. Dan, mulai tahun 2022, proses pembelajaran di Politeknik Unisma Malang dilakukan 
secara tatap muka (luring) sebagai bentuk  mengimplementasikan  kegiatan belajar bebasis 
praktek.  

 
Menjadi mahasiswa artinya memasuki fase kehidupan baru, membentuk jati diri sebagai 
manusia seutuhnya melalui pendidikan tinggi. Meneruskan pembelajaran dari Ki Hadjar 
Dewantara, paradigma pendidikan harusnya berpulang pada kemerdekaan belajar dan 
kemandirian pelaku belajar untuk mendapatkan nilai dan tujuan hidup sebagai manusia 
seutuhnya yang bermanfaat bagi keluarga, masyarakat, dan bangsa. Filosofi tersebut mendasari 
transformasi kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka, yang memerdekakan pendidikan 
untuk meningkatkan budaya pembelajaran dan inovasi, yang bisa memantik growth-mindset 
generasi penerus bangsa. 

 
Politeknik Unisma Malang saat ini sedang bertransformasi menjadi Perguruan Tinggi Vokasi 
yang Mandiri.  Oleh karena itu, mahasiswa yang akan kuliah di kampus ini harus bisa segera 
adaptif dalam melakukan transformasi dan mampu berdaya saing memenuhi tantangan 
kebutuhan global. Dengan kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) keluwesan dan 
fleksibilitas mahasiswa dalam menuntut ilmu di Politeknik Unisma Malang menjadi bagian 
penting untuk meningkatkan kualitas hardskill dan softskill. Kegiatan perkuliahan atau 
praktikum tidak lagi dibatasi dengan “dinding-dinding kelas”, namun kegiatan-kegiatan yang 
dilakukan mahasiswadi luar kampus, di masyarakat, bisa diakui sebagai pembelajaran. Melalui 
Kebijakan MBKM, SKS diartikan dalam jam kegiatan sehingga ada fleksibilitas bagi mahasiswa 
menuntut ilmu, baik secara tatap muka perkuliahan, maupun kegiatan lainnya seperti magang, 
wirausaha, mengajar di desa, dan lain sebagainya. Berbagai kegiatan di luar kampus ini 
diharapkan dapat meningkatkan kompetensi mahasiswa untuk memberikan solusi atas 
permasalahan riil yang dihadapi masyarakat. Kampus merdeka mendorong kita sebagai 
pembelajar sepanjang hayat, yang ulet, lincah dan tangguh, terus belajar, menggali bakat dan 
minat, dan meningkatkan keunggulan kompetensi di era Revolusi Industri 4.0. 
 
Pendidikan adalah kunci solusi atas krisis pembelajaran dan berbagai permasalahan yang 
dihadapi pandemi saat ini. Mahasiswa diharapkan menjadi agen perubahan, dan penggerak 
untuk menghasilkan berbagai solusi untuk bangsa. Saya berharap kegiatan Pengenalan 



Kehidupan Kampus bagi Mahasiswa Baru (PKKMB) di Politeknik Unisma Malang yang bekerja 
sama dengan Politeknik Angkatan Darat dapat menjadi wahana yang penting, untuk mengubah 
paradigma mahasiswa baru dari “belajar di perguruan tinggi” menjadi “kuliah untuk belajar”. 
Belajar bagaimana bisa berkarya atau bekerja di berbagai bidang, bermanfaat dan berkontribusi 
bagi masyarakat, bukan hanya sekadar kuliah untuk bekerja. Salam Kampus Merdeka, Polisma 
Jaya!! 

 
Terimakasih, 
Wassalamualaikum warahmatullah wabarakatuh. 

 
Malang, September 2022  
 Direktur Polisma 

 
 

Ana Nuril Achadiyah, ST., MT. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



KATA PENGANTAR 
 

 

Pengenalan kehidupan kampus bagi mahasiswa baru (PKKMB) merupakan kegiatan 
informasi akademik dan non akademik berdasarkan Surat Dirjen Dikti Nomor 
0520/E.E2/KM.09.00/2022 tentang Panduan Umum Pengenalan Kehidupan Kampusbagi Mahasiswa 
Baru (PKKMB) Tahun 2022. Program Pengenalan Kehidupan Kampus bagi Mahasiswa Baru (PKKMB) 
merupakan wahana bagi pimpinan Polisma untuk mengenalkan dan mempersiapkan mahasiswa baru 
dalam proses transisi menjadi mahasiswa yang dewasa dan mandiri, serta mempercepat proses 
adaptasi mahasiswa dengan lingkungan yang baru dan memberikan bekal untuk keberhasilannya 
dalam menempuh pendidikan di Politeknik Unisma Malang. Oleh karenanya, kegiatan PKKMB yang 
bersifat perpeloncoan, perbedaan senioritas dan yunioritas, tidak lagi tepat diikuti oleh mahasiswa 
baru, karena hal yang berbau kekerasan dan perlakuan merendahkan derajat kemanusiaan, bukanlah 
gambaran citra perguruan Tinggi yang menjadi pusat pengembangan masyarakat ilmiah. 

Pelaksanaan PKKMB pada tahun 2022 di laksanakan bersamaan dengan pelaksanaan Latihan 
Dasar Kepemimpinan (LDK) yang diharapkan dapat dijadikan titik tolak pembinaan, penguatan rasa 
cinta tanah air, dan kepedulian terhadap lingkungan, juga dalam rangka menciptakan generasi yang 
berkarakter, nasionalis, mandiri, gotong royong, dan berintegritas. Selain itu juga menjadi wadah 
untuk menanamkan nilai nasional revolusi mental, yakni: Indonesia Melayani, Indonesia Bersih, 
Indonesia Tertib, Indonesia Mandiri, dan Indonesia Bersatu. Kegiatan PKKMB dan LDK memberikan 
bekal kepada mahasiswa yang akan menjadi pemimpin masa depan yang memiliki kedalaman ilmu, 
keluhuran akhlak, cinta tanah air dan berdaya saing global. Hal ini sekaligus untuk menguatkan nilai-
nilai karakter Polisma yaitu : Kreatif, Efektif, Responsif, Efisien dan Never Giv Up (KEREN). 

Kondisi saat ini bangsa Indonesia masih terus berjuang untuk bisa ke luar dari pandemi 
Covid-19. Oleh karena itu, implementasi PKKMB  dan LDK tahun 2022 dilaksanakan menggunakan 
model blended, dengan ketentuan detail pelaksanaannya yang diatur dalam panduan ini, yang 
semata-mata agar terhindar dari pelanggaran tata tertib, norma, etika, dan hukum, serta 
memperhatikan protokoler kesehatan pencegahan penyebaran Covid- 19. 

Semoga Allah Tuhan Yang Maha Kuasa, senantiasa memberikan petunjuk dan  
hidayahNya kepada kita semua, dan kegiatan PKKMB dan LDK 2022 dapat terlaksana dengan baik, 
sukses, dan memberikan kesan yang menyenangkan. Terima kasih atas dukungan berbagai pihak 
dalam menyukseskan kegiatan PKKMB tahun 2022 di Politeknik Unisma Malang. Selamat datang 
mahasiswa baru Politeknik Unisma Malang Tahun 2022 di kampusnya Technopreneur Aswaja! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

I. LATAR BELAKANG 
 

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi melakukan berbagai strategi 
untuk menerapkan Kebijakan Merdeka Belajar - Kampus Merdeka (MBKM). Sejak pertama kali 
diluncurkan di awal tahun 2020, program Merdeka Belajar- Kampus Merdeka mendapatkan 
respon positif dari berbagai kalangan, termasuk dari mahasiswa. Berdasarkan Peraturan 
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional 
Pendidikan Tinggi,mahasiswa mendapatkan hak belajar di luar program studinya selama 3 
(tiga) semester. Perguruan Tinggi wajib memberikan layanan terhadap penggunaan hak 
tersebut. Kebijakan MBKM bertujuan untuk meningkatkan kompetensi mahasiswa dan 
memperkaya pengalaman belajar mahasiswa di masyarakat atau luar kampus yang dapat 
dikonversi menjadi 20 SKS per semester. Berbagai bentuk kegiatan belajar di luar perguruan 
tinggi, di antaranya melakukan magang/praktik kerja di industri atau tempat kerja lainnya, 
melaksanakan proyek pengabdian kepada masyarakat di desa, mengajar di satuan pendidikan, 
mengikuti pertukaran mahasiswa, melakukan penelitian, melakukan kegiatan kewirausahaan, 
membuat studi/proyek independen, dan mengikuti program kemanusisaan. Pengenalan lebih 
awal kebijakan MBKM kepada mahasiswa baru akan meningkatkan pengetahuan, sikap dan 
minat mahasiswa untuk mengikuti kegiatan MBKM. 

Kebijakan ini tentu harus terus disosialisasikan tak terkecuali kepada mahasiswa baru di 
setiap perguruan tinggi. Salah satu momen yang tepat untuk mendiseminasi informasi 
mengenai program ini adalah Pengenalan Kehidupan Kampus Bagi Mahasiswa Baru (PKKMB). 
Tujuan pelaksanaan kegiatan ini adalah menyiapkan mahasiswa baru melewati proses transisi 
menjadi mahasiswa yang dewasa dan mandiri, serta mempercepat proses adaptasi 
mahasiswa denganlingkungan yang baru dan memberikan bekal untuk keberhasilannya 
menempuhpendidikan di perguruan tinggi maka dilakukan Pengenalan Kehidupan Kampus 
Bagi Mahasiswa Baru (PKKMB). Kegiatan ini dapat dijadikan titik tolak pembinaan idealisme, 
penguatan rasa cinta tanah air, dan kepedulian terhadap lingkungan, juga dalam rangka 
menciptakan generasi yang berkarakter, religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, dan 
berintegritas. Kegiatan PKKMB diharapkan menjadi wahana penanaman 5 (lima) program 
gerakan nasional revolusi mental yaitu Indonesia melayani, Indonesia bersih, Indonesia tertib, 
Indonesia mandiri, dan Indonesia bersatu. Melalui PKKMB, mahasiswa diberikan bekal agar 
mampu berproses dalam melaksanakan tridharma perguruan tinggi, sehingga kelak menjadi 
lulusan yang memiliki kedalaman ilmu, keluhuran akhlak, cinta tanah air, dan berdaya 
saingglobal. 

Kegiatan PPKMB merupakan kegiatan yang dilaksanakan oleh perguruan tinggi dan 
menjadi tanggungjawab pemimpin perguruan tinggi. Tidak dibenarkan bila ada perguruan 
tinggi menyerahkan kegiatan sepenuhnya kepada peserta didik senior, tanpa ada proses 
pembimbingan dan pendampingan yang memadai. Demikian juga perguruan tinggi tidak 
diperbolehkan mengembangkan model pengenalan kampus sesuai dengan interpretasi 
masing-masing sehingga terjadi penyimpangan antara lain berbentuk aktivitas 
perpeloncoan oleh senior, kekerasan fisik, dan atau psikis yang dapat berakhir dengan 
adanya korban jiwa yang tentu saja dapat menimbulkan kecemasan, kekhawatiran, dan 
ketakutan bagi mahasiswa baru, orang tua dan masyarakat pada umumnya.  



Perlu ditegaskan kembali bahwa penanggung jawab penyelenggaraan PKKMB adalah 
pemimpin perguruan tinggi, penyelenggaraan dilakukan oleh pemimpin perguruan tinggi 
sementara unsur lain memberikan mendukung dan membantu penyelenggaraan kegiatan 
PPKMB tersebut.  

Sejak awal tahun 2020, kita terus berjuang untuk bangkit menghadapi berbagal 
tantangan baik kesehatan, ekonomi dan sosial-budaya di tengah pandemi Covid- 19, namun 
disisi lain pandemi juga banyak memberikan peluang bagi kita untuk mengembangkan 
berbagal inovasi pembelajaran. Metode pembelajaran berbasis teknologi, termasuk 
pembelajaran secara daring telah kita adaptasikan dan kembangkan, seiring dengan dinamika 
adaptasi kurikulum yang dilakukan oleh Politeknik Unisma Malang. Lebih dari dua tahun 
semua aktivitas dan kegiatan dilakukan secara online. Kondisi ini telah memberikan 
tantangan dan peluang untuk kita bangkit serta keluar dari rutinitas yang ada. Berdasarkan 
kebijakan pemerintah tentang bekerja, belajar, dan ibadah dari rumah menjadikan 
momentum yang baik untuk menciptakan kreativitas dan memanfaatkan teknologi sesuai 
dengan eranya. Meskipun kejenuhan sudah mulai dirasakan, namun semangat untuk 
beradaptasi dengan kebiasaan baru jangan sampai melemah. Saat ini, kondisi pandemi 
telah berangsur-angsur membaik, dan banyak aktivitas pun sudah berjalan dengan 
kenormalan baru. Vaksinasi yang berjalan cukup efektif telah menunjukkan positivity rate 
kurang lebih sekitar 1.44% masih di bawah standar WHO yaknikurang dari 5%. Namun 
demikian, virus terus bermutasi dan muncul sub varian baru covid yaitu BA.4 dan BA.5 
sehingga protokoler kesehatan harus menjadi hal yang tidak bisa ditinggalkan di era 
kenormalan baru ini. 

Demikian juga dengan pelaksanaan PKKMB 2022 harus direncanakan secara matang 
agar dapat dijadikan momentum bagi mahasiswa baru untuk mendapat informasi yang tepat 
mengenai sistem pendidikan di perguruan tinggi baik bidang akademik maupun non-
akademik. Selain itu juga diharapkan dapat menjadi penyadaran akan adanya hal-hal yang 
dapat menghambat studi mahasiswa baru termasuk dapat menghambat pencapaian tujuan 
nasional misalnya masalah radikalisme, terorisme, penyalahgunaan narkoba, kekerasan 
seksual, plagiarisme, korupsi, dan lainnya. Upaya peningkatan rasa persatuan dan 
kesatuan serta cinta tanah air diwujudkan dalam bentuk kegiatan-kegiatan PKKMB. Selain itu 
PKKMB menjadi ajang penyadaran akan pentingnya pemahaman tentang globalisasi dan 
revolusi industri 4.0 yang menuntut mahasiswa untuk menjadi orang-orang yang 
menghayati dan memiliki literasi data, literasi teknologi, dan literasi kemanusiaan serta 
kesiapan untuk penguasaan kompetensi yang diperlukan di abad 21. 

Kompetensi-kompetensi itu antara lain kemampuan berpikir nalar, kreatif dan kritis, 
inovatif, problem solving, terampil berkomunikasi, berkolaborasi, memahami bidang kerja 
dan pengembangan karirnya serta pentingnya belajar sepanjang hayat. Terkait dengan 
kondisi tersebut, maka pelaksanaan   PKKMB   Politeknik Unisma Malang pada tahun 2022 
dilaksanakan dengan sistem luring (offline) Protokoler kesehatan menjadi bagian penting 
yang tetap harus dijaga secara ketat. PKKMB tahun ini sekaligus juga sebagai wahana untuk 
memberikan edukasi kepada mahasiswa tentang pentingnya menjaga protokoler kesehatan. 

 
 
 
 



II. LANDASAN 

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5336). 

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi 

dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500). 

4. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, 
Kebudayaan, Riset dan Teknologi. 

5. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam 
Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) sebagai Bencana Nasional. 

6. Peraturan Menteri Pendidiakan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar 
Nasional Pendidikan Tinggi. 

7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 28 Tahun 2021 
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan 
Teknologi. 

8. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 
tentang Pencegahan dan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi. 

9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 79 Tahun 2017 tentang 
Statuta Politeknik Unisma Malang. 

10. Surat Dirjen Dikti Nomor 0520/E.E2/KM.09.00/2022 tentang Panduan Umum Pengenalan 
Kehidupan Kampus bagi Mahasiswa Baru (PKKMB)Tahun 2022. 

11. SK Direktur Politeknik Unisma Malang Nomor: 476/L.16/POLISMA/IX/2022 tentang 
Penetapan Tim Penyelenggara Kegiatan Pengenalan Kehidupan Kampus bagi Mahasiswa 
Baru (PKKMB) Politeknik Unisma Malang  tahun  2022. 

 

III. ASAS PELAKSANAAN 
Asas pelaksanaan PKKMB terdiri dari: 

1. Asas keterbukaan, yaitu semua kegiatan penerimaan mahasiswa baru dilakukan secara 
terbuka, baik dalam hal pembiayaan, materi/substansikegiatan, berbagai informasi waktu 
maupun tempat penyelenggaraan kegiatan; 

2. 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 

3. Asas humanis, yaitu kegiatan penerimaan mahasiswa baru dilakukan berdasarkan 
kemanusiaan yang adil dan beradab, dan prinsip persaudaraan dan anti kekerasan. 

 

 

 

 
 

 

 

 



IV. TUJUAN DAN HASIL YANG DIHARAPKAN 

Tujuan umum ditetapkannya panduan ini untuk memberikan pembekalan kepada mahasiswa 
baru tahun 2022 agar dapat lebih cepat beradaptasi dengan lingkungan kampus. 
1. Tujuan Khusus: 

a. Menanamkan kesadaran berbangsa, bernegara, bela negara, serta peduli lingkungan 
dan masyarakat sesuai dengan 4 (empat) pilar kebangsaan (Pancasila, UUD 1945, 
NKRI, dan Bhineka Tunggal Ika); 

b. Memperkenalkan sistem pembelajaran dan kehidupan sivitas akademika di 
perguruan tinggi dengan menanamkan nilai-nilai dasar pendidikan dan perguruan 
tinggi; 

c. Memperkenalkan hak dan kewajiban sebagai mahasiswa, sebagai insan pra- dewasa, 
bagi diri dan lingkungan sekitar; 

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

e. Memperkenalkan kiat sukses belajar dan mengembangkan diri di perguruan tinggi 
melalui konsepsi dan praktik Merdeka Belajar: Kampus Merdeka; 

f. Merancang hari esok generasi unggul yang mandiri dan bertanggung jawab; 

g. Mewujudkan mahasiswa menjadi pembelajar yang lincah dan tangguh (powerful 
agile learner) dan seorang Thecnopreneur  

 
2. Hasil Yang Diharapkan 

a. Memahami dan mengenali kampus Politeknik Unisma Malang, terutama organisasi 
dan struktur perguruan tinggi, sistem pembelajaran dan kemahasiswaan; 

b. Meningkatnya kesadaran berbangsa, bernegara, dan cintat anah air dalam diri 
mahasiswa baru; 

c. Memahami arti pentingnya pendidikan yang akan ditempuhnya dan pendidikan 
karakter bagi pembangunan bangsa serta mampu menerapkannya dalam kehidupan 
sehari-hari; dan 

d. Terciptanya persahabatan dan kekeluargaan antar mahasiswa, dosen dan tenaga 
kependidikan selingkung Politeknik Unisma Malang. 

e. Tercipta mahasiswa yang selalu mengedepankan sikap sebagai intelektual; 
f. Memahami kiat sukses belajar dan mengembangkan diri di perguruan tinggi; 
g. Terciptanya generasi unggul yang mandiri dan bertanggung jawab; dan 
h. Terciptanya pembelajar yang lincah dan Tangguh 

 

 

V. MATERI 

Secara umum  materi kegiatan PKKMB terdiri dari: 
1. Kehidupan berbangsa, bernegara, dan pembinaan kesadaran bela negara. 

a. Pemahaman tentang Pancasila sebagai dasar negara atau ideologi negara, Undang- 
Undang Dasar 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika; 

b. Pencegahan dan penanggulangan intoleransi, radikalisme, terorisme, dan 
penyebaran paham-paham yang bertentangan dengan ideologi negara; 

c. Pemahaman hak dan kewajiban dalam upaya bela negara yang dilandasi cinta tanah 
air; dan 



d. Pembinaan gerakan nasional revolusi mental: Indonesia melayani, bersih, tertib, 
mandiri, dan Bersatu melalul nilai-nilai gotong royong, etos kerja dan integritas; 

 
2. Sistem Pendidikan Tinggi di Indonesia 

a. Pengenalan sistem pendidikan tinggi di Indonesia; 

b. Kurikulum program studi dan kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) 
c. Pengenalan nilai budaya, etika, tata krama, norma kehidupan kampus, plaglarisme, 

perundungan (bullying), pencegahan tindakan asusila dan kekerasan seksual di 
kampus, penyalahgunaan narkoba, anti korupsi, dan terampil serta bijak dalam 
berkomunlkasi melalul media sosial; 

d. Pembentukan karakter mahasiswa yang menghargal kemanusiaan dan membangun 
kesehatan mental mahasiswa serta keaswajaan; 

e. Pengenalan organisasi kemahasiswaan dan kegiatan kemahasiswaan yang mencakup 
penalaran dan minat bakat; dan 

3. Perguruan tinggi di era revolusi industri 4,0 dan kehidupan kampus pada masa pandemi; 
4. Kesadaran lingkungan hidup, manajemen resiko dan kampus sehat; 
5. Materi pengembangan karakter mahasiswa agar mempunyai sikap sebagai intelektual 

dan anti kekerasan (anti perundungan) 
6. Manajemen risiko, kesiapsiagaan dan mitigasi bencana di perguruan tinggi. 

 

 

Tabel 1 
Pembobotan Materi PKKMB Polisma 2022 

 

No Materi Bobot (%) 

1. Kehidupan berbangsa, bernegara, dan pembinaan kesadaran 
bela negara 

10 

2. Sistem Pendidikan Tinggi di Indonesia 30 

3. Perguruan tinggi di era revolusi industri 4.0 dan kehidupan 
kampus pada masa pandemi 

10 

4. Kesadaran lingkungan hidup, manajemen risiko, dan kampus 
sehat 

20 

5. Pengembangan karakter mahasiswa sebagai intelektual dan 
anti kekerasan (anti perundungan) 

20 

6. Materi lain yang dipandang perlu sesuai dengan kebutuhan 
mahasiswa dari masing-masing prodi (Muatan 
Lokal) 

10 

Sumber : Panduan Umum PKKMB 2022 Dirjen Dikti 
 

Untuk selanjutnya program studi dilingkungan Polisma dapat mendeskripsikan materi lebih 
teknis dengan metode pelaksanan yang disesuaikan pada karakteristik dan berdasarkan 
kebutuhan masing-masing dengan tetap berpedoman pada panduan ini. 

 
 



VI. PELAKSANAAN 

 

1. Metode Pelaksanaan 

a. Pembukaan PKKMB dan Penerimaan Mahasiswa Baru 

Pembukaan PKKMB dilaksanakan di Politeknik Angkatan Darat (Poltek-AD) dengan 
menggunakan metode  luring. 

 
Susunan Acara Pembukaan Kegiatan PKKMB dan LDK  tahun 2022 dapat dilihat di 
lampiran halaman terakhir. 

 

b. Penyampaian Materi PKKMB. 
Dilaksanakan dengan metode luring dan kegiatan selanjutnya di masing-masing 
program studi disesuaikan dengan kondisi, dan diberikan kewenangan untuk 
merumuskan metode yang efektif dan efisien sehingga tujuan PKKMB dapat tercapai. 

c. Peserta Kegiatan 

Peserta kegiatan PKKMB dan LDK  tahun 2022 adalah seluruh mahasiswa baru tahun 
akademik 2022/2023, dan mahasiswa Polisma yang belum mengikuti PKKMB di tahun 
2021 atau pun sebelumnya. 

d. Bentuk kegiatan 

Kegiatan PKKMB 2022 dilaksanakan bersamaan dengan Latihan dasar kepemimpinan (LDK) 
dalam bentuk luring , yang dikemas dengan model dialog interaktif (kecuali 
narasumber yang mengirimkan rekaman video). Untuk kegiatan di Prodi bisa dikemas 
dengan pendekatan yang yang disesuaikan pada kebutuhan.  

e. Tempat 
Tempat penyelenggaraan ada di Politeknik Angkatan Darat (Poltek-AD), yang 
dilaksanakan secara offline        di Aula Pertemuan Poltek-AD.  
 

f. Waktu 

Kegiatan dilaksanakan selama 3 (tiga) hari, dimulai pada tanggal 15-17 September 
2022 dengan rincian kegiatan seperti jadwal di bawah ini. Untuk persiapan dan 
sosialisasi kegiatan pra PKKMB dan LDK dilaksanakan secara daring/luring pada tanggal 
14 September 2022. 

 
 

2. Penilaian PKKMB 
Penilaian terhadap peserta PKKMB adalah: 

a. Jumlah Kehadiran Kegiatan Minimal 90 % 

Setiap peserta wajib mengikuti kegiatan penuh dengan tanpa memperhitungkan jam 
yang berhubungan dengan aktivitas ishoma sejumlah 39 jam. Dengan demikian, 
Batasan kehadiran minimal 90 % adalah setara dengan 36 jam mengikuti kegiatan 
PKKMB dan LDK. Penilaian kehadiran ditunjukkan dengan absensi peserta pada 



NA = 40% NP + 30% NK + 30% NS 

setiap sesi kegiatan. 
b. Jika kehadiran peserta PKKMB kurang dari 90% atau kurang dari 36 jam, maka peserta 

dinyatakan TIDAK LULUS dan WAJIB mengikuti PKKMB tahun berikutnya atau 
berdasarkan  pertimbangan lain. 

 
Selanjutnya komponen penilaian kegiatan PKKMB dan LDK 2022 adalah sebagai berikut. 

a. Peserta yang LULUS akan mendapatkan 2 (dua) sertifikat PKKMB dan LDK, sertifikat 
ini merupakan beberapa syarat wajib yang harus dipenuhi mahasiswa untuk 
mengajukan Tugas Akhir/Skripsi di akhir masa studi mahasiswa. 

b. Peserta wajib mengisi form pakta integritas yang dapat di-unduh dan di-unggah 
kembali di web.pkkmb.polisma.ac.id maksimal 1 (satu) minggu setelah pelaksanaan 
kegiatan PKKMB dan LDK 2022. 

c. Penilaian pengetahuan diperoleh dari nilai penugasan yang diberikan selama 
kegiatan PKKMB; 

d. Penilaian keterampilan diperoleh melalui kemampuan komunikasi selama kegiatan 
PKKMB, keterampilan menulis artikel ilmiah/ karya lainnya, kecepatan waktu 
pengumpulan tugas dan  keterampilan lain yang bisa dinilai dalam proses PKKMB; 

e. Penilaian sikap diperoleh melalui hasil pengamatan pada lima pendidikan karakter 
utama Polisma yakni: Kreatif, Efektif, Responsif, Efisien dan Never Giv Up  (KEREN),  
selama kegiatan PKKMB berlangsung; poin sederhana adalah dengan melihat hasil 
penugasan, absensi peserta, kehadiran kejujuran membuat karya/tugas (tidak 
plagiasi), tanggung jawab terhadap diri sendiri atau pun dalam kelompok, dsb. 

f. Bentuk Penugasan. 

Bentuk penugasan yang menjadi tagihan/luaran wajib selama kegiatan PKKMB 2022 
adalah artikel ilmiah/ karya lainnya yang dikumpulkan maksimal 1 bulan setelah 
kegiatan PKKMB berakhir. Sistematika penulisan artikel ilmiah bisa diunduh di 
website: pkkmb.polisma.ac.id. Prodi dapat memberikan tugas tambahan dengan 
pertimbangan: tidak mempersulit mahasiswa baru, sesuai dengan tujuan PKKMB, 
ilmiah, dan pertimbangan kondisi pandemi Covid-19.  

 
d.  Nilai akhir (NA) setiap mata diklat diperoleh dari 40 % nilai pengetahuan (NP); 30 % 

nilai keterampilan (NK) dan; 30 % dari nilai sikap (NS). 

 

 
Adapun kriteria kelulusan PKMMB dan LDK 2022 adalah sebagai berikut: 

 

NILAI AKHIR PREDIKAT KRITERIA 

86–100 Sangat Memuaskan LULUS 

≥71 - <86 Memuaskan LULUS 

<71 Kurang Memuaskan TIDAK LULUS 
 
 



3. Organisasi Kepanitian 
Organisasi Kepanitiaan Kegiatan PKKMB dan LDK 2022 ini melibatkan dosen, tenaga 
kependidikan, mahasiswa dan unit lain yang dianggap perlu. Jumlah panitia disesuaikan 
dengan kebutuhan dan kondisi. Panitia tingkat politeknik berada di bawah koordinasi 
pimpinan perguruan tinggi bidang kemahasiswaan dan alumni (Wadir 2), Ormawa 
dilibatkan dalam kegiatan PKKMB sesuai dengan ketentuan dalam panduan ini. 

4. Pendanaan dan Pertanggungjawaban Keuangan 
Pendanaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Kegiatan PKKMB ini didanai atas BOP 
Politeknik Unisma Malang Tahun 2022. Pertanggungjawaban keuangan oleh pimpinan 
perguruan tinggi, dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 

 
 

VII. PENGAWASAN, EVALUASI, TATA TERTIB DAN SANKSI 

1. Pengawasan 

Pengawasan dilakukan agar pelaksanaan PKKMB  dan LDK 2022 sesuai dengan rencana 
yang telah ditetapkan. Pengawasan dilakukan oleh panitia yang terdiri dari unsur dosen, 
pejabat struktural, tenaga kependidikan dan semua unsur lain yang di anggap perlu. 

2. Evaluasi 

Evaluasi dilakukan untuk melihat keberhasilan pencapaian tujuan program sekaligus 
menganalisis manfaat materi/aktivitas, keefektifan dan efisiensi, termasuk analisis 
kelemahan dan kendala yang terjadi pada penyelenggaaan kegiatan. Evaluasi 
dilaksanakan oleh panitia dengan membentuk tim yang terdiri dan unsur dosen, pejabat 
struktural, tenaga kependidikan, mahasiswa, serta unsur lain yang dianggap perlu. 
Evaluasi dilaksanakan selama kegiatan berlangsung antara lain dengan cara 
mengedarkan kuesioner (dalam bentuk google form atau bentuk lainnya) kepada para 
mahasiswa baru. 

 
3. Tata Tertib 

Peserta PKKMB wajib: 
a. Mengikuti seluruh kegiatan sesuai jadwal yang ditetapkan panitia minimal 90% 
b. Berpakaian rapi dan berpenampilan sopan, dan atau sesuai dengan ketentuan yang 

berlaku. 
c. Hadir minimal 30 menit sebelum kegiatan berlangsung. 

d. Mengisi daftar hadir yang diberikan panitia. 

e. Mengerjakan tugas yang diberikan panitia. 

 
4. Sanksi 

Kepada peserta yang melanggar tata tertib dan semua ketentuan yang ditetapkan oleh 
panitia, diberikan sanksi sesuai dengan tingkat pelanggaran yang bersangkutan. Sanksi 
diberikan mulai dari teguran, peringatan, dan tidak diijinkan menjadi peserta PKKMB dan 
LDK Politeknik Unisma Malang tahun 2022. Jenis-jenis kegiatan/aktivitas yang 
dikategorikan pelanggaran pada kegiatan PKKMB dan LDK 2022, antara lain sebagai 
berikut: 



a. Terlambat 15 menit tanpa alasan yang bisa diterima. 
b. Tidur ketika acara berlangsung. 
c. Meninggalkan kegiatan tanpa seijin panitia. 

d. Mengganggu jalannya kegiatan. 
e. dan pelanggaran lain berdasarkan tata tertib yang telah ditentukan panitia.  
 

Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi akan diatur tersendiri. 
 

VIII. PENUTUP 

Pada dasarnya pelaksanaan PKKMB  dan LDK di Polisma merupakan salah satu upaya proses 
percepatan adaptasi dan pembentukan pribadi mahasiswa yang utuh, berkualitas,sukses dalam 
studi, serta siap menghadapi tantangan di masa depan. Transformasi Polisma sebagai 
Politeknik yang mandiri menjadi spirit tersendiri untuk eksistensi mahasiswa baru. Panduan ini 
disampaikan kepada seluruh pihak yang terkait untuk menjadi acuan dalam pelaksanaan 
pengenalan kehidupan kampus bagi mahasiswa baru di Politeknik Unisma Malang. 

 

 
“SELAMAT DATANG MAHASISWA BARU 2022 

DI POLITEKNIK UNISMA MALANG, 
KAMPUSNYA TECHOPRENEUR ASWAJA” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

JADWAL KEGIATAN (RUNDOWN) 

PENGENALAN KEHIDUPAN KAMPUS MAHASISWA BARU (PK2MB)   

POLITEKNIK UNISMA MALANG 

     

NO 
HARI 

WAKTU KEGIATAN PEMATERI 
TANGGAL 

1 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Kamis 
15 September 
2022 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

06.00 - 06.30 Persiapan dan Check barang bawaan Panitia 
06.30 - 07.30 Perjalanan Markas TNI TNI dan Panitia 
08.00 - 08.30 Apel Penerimaan TNI dan Panitia 
09.00 - 11.00 Pembukaan PK2MB di Aula : TNI dan Panitia 

  
Sambutan Direktur, Pengenalan Jajaran Pimpinan, dan TNI, Pemutaran 
video dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim 

TNI dan Panitia 

11.00 - 11.30 Persiapan barak hunian TNI dan Panitia 
11.30 - 12.00 Sholat Dhuhur TNI 
12.00 - 12.30 Makan Siang TNI 

12.30 - 14.00 
Pemahaman tentang Pancasila sebagai dasar negara atau ideologi 
negara, Undang- Undang Dasar 1945, Negara Kesatuan Republik 
Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika 

TNI 

14.00 - 15.00 
Pencegahan dan penanggulangan intoleransi, radikalisme, terorisme, 
dan penyebaran paham-paham yang bertentangan dengan ideologi 
negara 

TNI 

15.00 - 15.30 Sholat Ashar TNI 

15.30 - 16.30 Kepemimpinan TNI 

16.30 - 17.30 Bersih2 dan Persiapan Sholat Maghrib TNI 

17.30 - 18.00 Sholat Maghrib TNI 
18.00 - 18.30 Kultum TNI 
18.30 - 19.00 Sholat Isya TNI 
19.00 - 19.30 Makan Malam TNI 

19.30 - 20.30 
Pemahaman hak dan kewajiban dalam upaya bela negara yang 
dilandasi cinta tanah air 

TNI 



  
  
  

  
  
  

20.30 - 21.30 
Pembinaan gerakan nasional revolusi mental: Indonesia melayani, 
bersih, tertib, mandiri, dan bersatu melalul nilai-nilai gotong royong, 
etos kerja dan integritas 

TNI 

21.30 - 22.00 Apel Malam TNI 
22.00 - 04.00 Istirahat malam TNI 

          

2 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Jumat 
16  September 
2022 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

04.00 - 04.30 Bangun pagi TNI 
04.30 - 05.00 Shalat Subuh TNI 
05.00 - 05.30 Senam Pagi TNI 
05.30 - 06.00 Makan Pagi TNI 
06.00 - 08.00 Apel Pagi +PBB1 TNI 

08.00 - 09.00 
Kurikulum program studi dan kebijakan Merdeka Belajar Kampus 
Merdeka (MBKM) 

Direktur (Ana Nuril 
Achadiyah, S.T., M.T) 

09.00-09.30 

Pengenalan nilai budaya, etika, tata krama, norma kehidupan kampus, 
plagiarisme, perundungan (bullying), pencegahan tindakan asusila dan 
kekerasan seksual di kampus, penyalahgunaan narkoba, anti korupsi, 
dan terampil serta bijak dalam berkomunikasi melalui media sosial 

Wakil Direkur 1 
(Moh. Sulhan, 
S.Kom., M.Kom) 

09.30-09.45 Informasi Bidang Akademik dan Keuangan 

Wakil Direkur 1 
(Moh. Sulhan, S.T., 
M.Kom) didampingi 
Kepala BAUK & 
BAAK 

09.45-11.00 Pengenalan Program Studi Teknik Listrik, Teknik Mesin dan TRKJ 
Kaprodi T. Listrik, T. 
Mesin, TRKJ 

11.00 - 11.30 Persiapan Shalat Jumat TNI 
11.30 - 12.30 Shalat Jumat TNI 
12.30 - 13.00 Makan Siang TNI 

13.00-15.00 
Pembentukan karakter mahasiswa yang menghargai kemanusiaan dan 
membangun kesehatan mental mahasiswa serta ke NU-an dan 
Keaswajaan  

Ali Ashari S.Pd.,M.Pd 

15.00 - 15.30 Sholat Ashar TNI 

15.30 - 16.30 Kuliah tamu dudi 
PT. Metromesin 
Mendunia 

16.30 - 17.30 Bersih2 dan Persiapan Sholat Maghrib TNI 



17.30 - 18.00 Sholat Maghrib TNI 
18.00 - 18.30 Kultum TNI 

  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  

18.30 - 19.00 Sholat Isya TNI 
19.00 - 19.30 Makan Malam TNI 

19.30-20.30 Motivasi Pak Yanuar 

20.30 - 21.00 Informasi Bidang Kemahasiswaan, Alumni dan Kerjasama 
Wakil Direktur 2 
(Sutoko,S.T., M.T) 

21.00-21.30 
Pengenalan organisasi kemahasiswaan dan kegiatan kemahasiswaan 
yang mencakup penalaran dan minat bakat (BEM, Himpunan 
Mahasiswa, kesan mahasiswa PKT) 

Panitia (BEM, 
HIMATRIK, HMM, 
HIMATERKI 

21.30 - 22.00 Apel Malam TNI 
22.00 - 04.00 Istirahat TNI 

          

3 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Sabtu 
17 September 
2022 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

04.00 - 04.30 Bangun pagi TNI 
04.30 - 05.00 Shalat Subuh TNI 
05.00 - 05.30 Senam Pagi TNI 
05.30 - 06.00 Makan Pagi TNI 
06.00 - 08.00 Apel Pagi +PBB2 TNI 
08.00 - 11.00 Outbound TNI 
11.00 - 11.30 Persiapan Shalat Dhuhur dan Kemas Barang TNI 
11.30 - 12.30 Shalat Dhuhur TNI 
12.30 - 13.00 Makan Siang TNI 
13.00 - 13.30 Apel Penutupan TNI dan Panitia 

13.30 - 14.30 Kembali ke Kampus TNI dan Panitia 
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