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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Politeknik Kesehatan (Poltekkes) TNI AU Adisutjipto merupakan saiah satu

badan penyelengga「a pendidikan d=ndonesia. Setiap memasuki aja「an akademik

ba「u, Poltekkes TNI AU Adisu印pto sebagai penyelengga「a pendidikan meiakukan

kegiatan PengenaIan Kehidupan Kampus bagi Mahasiswa Ba「u (PKKMB).

Kegiatan PKKMB me田Pakan kegiatan daIam rangka menyiapkan mahasiswa ba「u

melewati proses t「ansisi menjadi mahasiswa dewasa dan mandi「i. SeIain itu,

kegiatan ini bertujuan untuk mempe「CePat P「OSeS adaptasi mahasiswa dengan

Iingkungan yang ba「u. Kegiatan ini bisa menjadi titik toIak dalam meningkatkan

「asa cinta tanah air, generaSi be「karakter nasionalis, mandi「i, gOtOng 「OyOng dan

beri nteg「itas.

Kegiatan PKKMB ha「us direncanakan se∞「a matang aga「 dapat d時dikan

Sebagai momentum bagi mahasiswa ba「u untuk mendapatkan info「masi tentang

Sistem pendidikan akademik maupun non-akademik di PoItekkes TNI AU

Adisu印pto. Kegiatan PKKMB dapat menjadi media untuk mahasiswa lebih

memahami hal - haI yang dapat menghambat pen∞Paian tujuan nasionaI・ Hal -

haI tersebut mengenai 「adikalisme, te「O「isme, Penyalahgunaan narkoba, keke「asan

SeksuaI, PIagia「isme, ko「upsi, dan Iain - lain. Seiain itu, kegiatan PKKMB juga

dapat me巾adi media pemahaman mengenai revoIusi indust「i 4.0・ Revolusi te「Sebut

menuntut mahasiswa aga「 iebih menghayati dan mem掴k=iterasi data, Iite「asi

teknoIogi, ‖te「asi kemanusiaan, dan kesiapan untuk menyiapkan kompetensi yang

dipe「Iukan di abad 21. Kompetensi te「Sebut dianta「anya kemampuan be「Piki「 naIar

dan kreatif, problem solwi)g, te「amPil berkomunikasi, berkoIabo「asi, memahami

bidang ke巾a dan pengembangan karimya serta pentingnya belaja「 SePanjang

hayat.

Pedoman PKKMB disusun dengan maksud aga「 PeIaksanaan kegiatan

PKKMB di Poitekkes TNI AU Adisu句ipto memiliki acuan baku tentang p「OSeS

Perencanaan, PengOrganisasian, Penyelengga「aan, dan evaluasi. Pedoman

PKKMB ini d直dikan acuan agar tidak te巾adi penyimpangan seperti aktivitas

Pe「Peioncoan oleh senio「, kekerasan fisik atau psikis yang dapat menyebabkan

korban jiwa, kekhawatiran, dan ketakutan bagi mahasiswa ba「u・
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B。 Landasan Hukum

l. Undang - Undang Nomo「 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.

2. Pe「atu「an Pemerintah Nomo「 4　Tahun　2014　tentang Penyelenggaraan

Pendidikan Tinggi dan PengeIoIaan Pe「gu「uan Tinggi.

3. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana

Nonalam Penyeba「an Corona V胸s Disease　2019 (Covid-19〉　Sebagai

Bencana Nasionai.

4. Pedoman PengenaIan Kehidupan Kampus bagi Mahasiswa Ba「u　2021

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknoiogi"

C. Azas PeIaksanaan

l, Azas kete「bukaan

Semua kegiatan, mate「i/ substansi kegiatan, be「bagai info「masi waktu maupun

tempat penyelenggaraan PKKMB diiaksanakan dan dapat diakses seca「a

te「buka.

2. Azas demok「atis

Semua kegiatan PKKMB menghormati hak dan kew却ban setiap pihak yang

te「Iibat dengan mengutamakan kesetaraan semua pihak・

3. Azas humanis

Kegiatan PKKMB berdasa「kan pada p「insip pe「Sauda「aan dan anti keke「asan・

D。 Maksud Pedoman PKKMB

l. Pedoman PKKMB digunakan untuk membe「ikan a「ahan p「OSedu「 kepada

Civitas akademika daIam meIaksanakan kegiatan PKKMB aga「 berjaIan Ianca「

dan mencapai tujuan.

2. Pedoman PKKMB sebagai acuan untuk proses pengawasan, Pengendaiian,

dan evaluasi kegiatan.

E. T山uan Kegiatan PKKMB

l・ Kegiatan PKKMB sebagai pembekaian kepada mahasiswa baru aga「 dapat

Iebih cepat be「adaptasi dengan lingkungan kampus PoItekkes TNI AU

Ad isuti ipto.

2. Kegiatan PKKMB diIakukan untuk memperkenaIkan sistem pembe廟aran dan

kehidupan civitas akademika di Poitekkes TNI AU Adisu印pto"

3. Kegiatan PKKMB sebagai sarana untuk menjeIaskan hak dan kewajiban

mahasiswa,

F. Hasii yang Diharapkan
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1. Mengenali dan memaham=ingkungan ba「unya te「utama organisasi’St「uktu「

Pergu「uan tinggi, Sistem pembeIaja「an, dan kemahasiswaan.

2. Meningkatnya kesada「an be「bangsa, be「nega「a, dan cinta tanah air dalam di「i

mahasiswa ba「u.

3. Memahasi arti pentingnya pendidikan yang akan ditempuh dan pendidikan

karakter bagi pembangunan bangsa serta mampu mene「apkannya daiam

kehidupan sehari - ha「i.

4. Te「ciptanya pe「Sahabatan dan kekeiuargaan anta「a mahasiswa, dosen, Serta

tenaga kependidikan.

G. Ketentuan Umum

l. PengenaIan Kehidupan Kampus bagi Mahasiswa Ba「u (PKKMB) me「upakan

kegiatan yang diIakukan oIeh institusi kepada mahasiswa ba「u yang bertujuan

untuk mempe「siapkan mahasiswa baru daiam memasuki kehidupan kampus

Sehingga terjadi pe「cepatan adaptasi.

2. Panitia adaiah penyeIengga「an kegiatan PKKMB yang dibentuk berdasa「kan

Surat Di「ektu「 PoItekkes TNI AU Adisu句ipto dan bertanggung jawab kepada

Di「ektu「.

3. Peserta adaIah mahasiswa ba「u PoItekkes TNI AU Adisutiipto dan mahasiswa

yang beIum mengikuti kegiatan PKKM pe「iode sebeiumnya.

4, Na「asumbe「 adaIah dosen atau seseorang yang be「kompeten dan ditetapkan

OIeh Di「ektu「 Poltekkes TNI AU Adisutiipto sebagai pemateri-

5. Civitas akademika meIiputi unsu「 PlmPInan, dosen, tenaga kependidikan, dan

mahasiswa d=ingkungan Poltekkes TNi AU Adisutiipto.

6"　Peiangga「an adaIah pe「ilaku atau tindakan yang diiakukan oIeh seseorang

atau sekeiompok o「ang yang bertentangan dengan ketentuan - ketentuan yang

be「laku pada PoItekkes TNi AU Adisu印pto.

7. Sanksi adaIah hukuman yang dibe「ikan kepada seseo「ang atau sekeiompok

Orang yang meIakukan peIangga「an te「hadap ketentuan - ketentuan yang

be「laku di PoItekkes TNI AU Adisu句ipto.
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BAB i○

PE」AKSANAAN KEGIATAN PKKMB

A. IVlate「i Kegiatan

l. Materi Umum Kegiatan PKKMB

a. Pembinaan Kesada「an Bela Negara

Upaya untuk meningkatkan pemahaman hak dan kew却ban dalam upaya

bela nega「a yang diIandasi dengan cinta tanah ai「.

b. Kehidupan Be「bangsa dan Be「nega「a

Pemahaman tentang PancasiIa sebagai dasa「 nega「a atau ideoIogi

negara, Undang - Undang Dasa「 1945, Nega「a Kesatuan Republik

indonesia, Bhimeka Tungga=ka, PenCegahan dan penanggulangan

intoIe「ansi, radikaIisme, te「O「isme, dan penyeba「an paham - Paham yang

bertentangan dengan ideoIogi nega「a.

C. Pembinaan Ge「akan Nasional Mentai: lndonesia meIayani, bersih, tertib,

mandi「i, dan be「satu melaIui niIai - niiai gotong 「OyOng, etOS keria, dan

integ「itas.

2。 IVIateri Khusus Kegiatan PKKMB

a. P「o制　PoItekkes TNi AU Adisutiipto temasuk organisasi dan

tatalaksananya serta organisasi kemahasiswaan"

b. Budaya anti ko「upsi di PoItekkes TNi AU Adisutiipto.

C. Sistem pembe廟a「an pada masa pandemi covid-19・

d. Satuan kredit kegiatan kemahasiswaan.

e. Mate「i Iain yang dipandang pe「iu sesuai dengan kebutuhan mahasiswa

dan pergu「uan tinggi.

B。 Pengo「ganisasian Kegiatan

l. Panitian membentuk g「up di media sosiaI oniine (misal whatsapp/ VVA) untuk

masing - maSing P「odi yang di daIamnya temasuk panitian dan peserta

PKKMB prodi.

2, Seiuruh kegiatan PKKMB diorganisi「 melalui grup media sosial tersebut dan

dikendaIikan oleh Seksi Aca「a yang seca「a sistematik dilapo「kan kepada Ketua

Panitia.
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3. Selu「uh int「uksi (PenyamPaian informasi dan/ atau penugasan) dan hasil

PenugaSan (OutPut) wajib disampaikan di g「up resmi yang teIah ditentukan

tersebut.

C。 Bentuk/ Gambaran Kegiatan

l. Kegiatan PKKMB diIaksanakan secara daring/ Online.

2. Mate「i PKKMB disampaikan dalam bentuk ce「amah Iangsung da「ing, mate「i

da「ing, diskusi da「ing, tugaS mandi「i, PenamPiIan pame「an/ pentas seni/ bakat

minat da「ing, Permainan da「ing, Pemanfaatan meda k「ea冊teknoIogi info「masi

yang familia「 dengan gene「asi mileniai・

3. Media penyampaian materi menggunakan zoom meetingI webina「, yOutube,

Whatsapp, dan media sosia=aimya.

4. SeIu「uh kegiatan PKKMB diorganisi「 meiaIui g「up media sosial dan

dikendalikan oieh Seksi Acara dan diiapo「kan kepada Ketua Panitia.

D. Kepanitiaan

l. Kepanitiaan PKKMB diseiengga「akan oleh Poitekkes TNI AU Adisutiipto

dengan meIibatkan unsu「 dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa"

2. Panitia berada di bawah koordinasi Wadi「 Ⅲ dan bertanggung jawab kepada

Di「ektu「.

3. Kew争jibab panitia

a. Mematuhi dan menjalankan semua pe「aturan yang be「laku"

b. Be「pakaian 「api, SOPan, PantaS, dan mengenakan tanda ka血identitas.

c, Panitia da「i unsu「 mahasiswa merupakan mahasiswa aktif bukan

mahasiswa cuti atau non aktif serta teiah mengikuti (IuIus) kegiatan

PKKMB sebeiumnya.

d, Tidak meIakukan segala bentuk kekerasan dan intimidasi selama kegiatan

PKKMB.

e. Menj山ung tinggi noma dan etika yang be「laku baik daiam be「komunikasi

maupun daIam meiaksanakan aktivitas lainnya seIama PKKMB.

f. Hadir tepat waktu selama kegiatan PKKMB be「langsung dan mengawasi

Pelaksanaannya.

g. Panitia me巾adi ∞ntOh yang baik bagi peserta.

4. La「angan Panitia

a. Melakukan tindakan yang merendahkan harkat dan martabat manusia.
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b. Melakukan hai - hai yang menjadikan pertentangan dan pe「SeIisihan

antar suku, agama, 「aS, dan goIongan,

C. Mewajibkan peserta PKKMB menggunakan pakaian atau atribut di Iua「

ketentuan yang be「laku.

d. Melakukan tindakan keke「asan psikoiogis, Pe「undungan (bul○ying), dan

PeIecehan kepada peserta.

e. Melaksanakan kegiatan PKKMB di Iua「 jadwaI dan waktu yang telah

ditentukan,

f. Melakukan tindakan di Iuar ketentuan yang ada.

g. Membe「ikan tugas iain d血a「 ketentuan yang sudah ditetapkan.

h. Membe「ikan atau meminjamkan at「ibut kepanitiaan kepada o「ang lain.

i, Memakai pakaian dan pe「hiasan yang be「iebihan dan mencoIok

Pandangan.

j. Membawa se巾ata t争jam dan senjata Iainnya yang dapat membahayakan

OrangIain.

k. Membawa dan menggunakan na「koba, minuman keras, dan obat

te「Ia「ang Iainnya.

I. Melakukan pungutan daiam bentuk apapun kepada peserta kecuaii atas

izin penga「ah dan penanggung jawab.

m. Me「okok.

E。 Narasumber

l, DiusuIkan oleh panitia untuk ditetapkan oieh Di「ektur Poitekkes TNI AU

Adid岬PtO dan bertanggung jawab untuk menyampaikan mate「i PKKMB・

2. Kewajiban Na「asumbe「

a. Hadi「 tepat waktu sesuai jadwai yang ditentukan.

b. Selama kegiatan harus be「Pakain 「api dan sopan.

C. Tidak me「okok seIama penyaJlan mate「i.

d. Diia「ang menyampaikan mate「i diIua「 topik yang sudah ditentukan panitia.

F. Hak, Kewajiban, Dan Larangan Pese巾a

l. Hak Peserta

a. Mendapatkan mate「i PKKMB yang teIah ditetapkan.

b, Mendapatkan pe「Iindungan da「i PoItekkes TNI AU Adisu印pto atas segaIa

bentuk tindakan kekerasan yang diakibatkan atau te「kait dengan

Peiaksanaan PKKMB"
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C・ Mendapatkan izin untuk meninggaIkan kegiatan PKKMB ka「ena aIasan

kesehatan dengan menyampaikan su「at keterangan dokte「 dan aiasan

Iain yang dibena「kan.

d. Mendapatkan pe「lakuan yang sama da「i panitia sesuai dengan aturan

yang be「laku.

e. Meiapo「kan kepada panitia atau pengawas yang ditunjuk atas pe「Iakuan

yang tidak sesuai dengan atu「an PKKMB"

f, Mendapat sert肺kat PKKMB bagi peserta yang dinyatakan luIus dan

dimasukan daIam Satuan Kredit Kegiatan Kemahasiswaan (SKKM)

Sebagai saIah satu persyaratan wajib wisuda.

2. Kewajiban Peserta

a. Mengikuti seIu「uh 「angkaian acara sesuai dengan jadwai yang sudah

ditetapkan panitia.

b. Mematuhi semua ketentuan yang be「iaku.

C. Meiakukan p「esensi kehadi「an yang diIakukan pada pagi sebelum

kegiatan dan setiap sesi mate「i.

d. Memakai kemeja putih iengan panjang, dasi wa「na hitam, dan ceIana atau

「ok berwa「na hitam seIama kegiatan PKKMB berlangsung.

e. SeIama kegiatan PKKMB, PeSerta be「Pakaian 「api, bersih, dan sopan.

f. Peserta p「ia wajib berambut pendek dan bagi musIimah yang be申bab

dianju「kan memakai kerudung berwa「na hitam.

g. Bersikap homat, me叩unJung tinggi norma dan etika yang be「Iaku’baik

daIam bertingkah laku, be「komunikasi, mauPun daiam meiakukan

aktivitas Iain.

3. Larangan Peserta

a. Meninggaikan acara kecuali untuk hai - hai yang sangat mendesak

dengan izin panitia yang disampaikan meIalui g「up medsos yang teIah

ditentukan.

b. Membantu p「esensi kehadi「an peserta lain.

C, Me「Okok seIama kegiatan PKKMB.

d. Memakai pe「hiasan yang be「lebihan dan mencoIok.

e. Membuat ke「ibutan atau be軸ngkah Iaku di Iua「 batas kesopanan dan

indisipiiner.

PEDOMAN PKKMB POLTEKKES TNI AU ADISUT」IP丁O 回



f. Membawa dan atau menggunakan minuman ke「as, na「koba, atau Obat

te「la「ang lainnya.

g. Memakai at「ibut Iain d=ua「 ketentuan yang ditetapkan seIama PKKMB

berIangsung.

G. Pengawasan

l. Pengawasan diIakukan aga「 Pelaksanaan PKKMB sesuai dengan 「ancana

yang teiah ditetapkan.

2. Pengawasan diIakukan oIeh panitia yang terdi「i dari unsu「 PImPInan, dosen,

tenaga kependidikan, dan semua unsu「 Iain yang dianggap pe「iu.

H。 Evaluasi

l. Evaluasi diiakukan untuk melihat kebe「hasiIan pencapaian tujuan p「Og「am

SekaIigus menganaIisis manfaat mate「i/ aktivitas, efektivitas, efisiensi, anaIisis

keiemahan, dan kendala yang terjadi pada penyelenggaraan kegiatan.

2. Evaluasi dilakukan oieh panitia dengan membentuk tim yang terdiri da「i undu「

PimPlnan, dosen, tenaga kependidikan, dan usu「 Iain yang dianggap pe「iu.

3. EvaIuasi dilakukan seIama kegiatan be「langsung anta「a Iain dengan cara

membe「ikan kuesioner kepada pa「a mahasiswa baru.

4. Bagi peserta yang mengikuti PKKMB seca「a tuntas akan mendapatkan

Sert輌kat yang ditandatangani oieh Direktu「 Poltekkes TNI AU Adisutiipto.

5. Sertifikat dipe「hitungkan daIam Satuan Kredit Kemahasiswaan (SKKM) dan

menjadi p「asya「at wisuda.

1, Sanksi

l. Tegu「an lisan atau tuIisan.

2. Pembe「ian tugas seca「a te「ukur dengan pe「setujuan panitia sebagai pengganti

Sanksi te「hadap pelangga「an yang teIah dilakukan oleh peserta・

3, Penye「ahan kasus peIanggaran be「at kepada pihak berwajib oIeh Di「ektu「・

4, Peserta tidak diIuiuskan daIam kegiatan PKKMB bagi peserta yang melakukan

Peiangga「an sedang - berat.

5. Pencabutan status sebagai mahasiswa Poltekkes TNi AU Adisutiipto bagi

PeSerta yang me看akukan peIanggaran berat"

J. Pendanaan Dan Penanggungjawaban Keuangan

l. Kegiatan ini didanai oIeh Poitekkes TNI AU Adisu仰pto"

2. Pertanggungjawaban keuangan oIeh Di「ektu「 PoItekkes TNi AU Adisu鳩ipto dan

diIaksanakan sesuai dengan ketentuan serta peraturan yang be「Iaku.
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K, Peiaporan

l. Panitia wajib meIapo「kan seca「a tertuiis peIaksanaan kegiatan PKKMB paIing

Iambat l (Satu) bulan seteiah kegiatan diIaksanakan disertai dengan lapo「an

Pertanggungjawaban keuangan kepada Di「ektu「.

2. Lapo「an te「di「i da「i:

a, haIamanjuduI;

b. gamba「an umum kegiatan PKKMB;

C. 「eaiisasi pelaksanaan:

1) waktu dan tempat;

2) peserta;

3) kepanitiaan;

4) jadwal;

d. hasii dan evaiuasi:

1) pe「Siapan;

2) peIaksanaan;

3) pencapaian t山uan;

e. 「ekomendasi:

1) sistem pengeioIaan;

2) mate「i dan alokasi waktu;

3) metode penyajian;

f. penutup;

g. lampi「an:

1) domumentasi kegiatan;

2) lapo「an keuangan.

L. Lain-Lain

l. Apabiia penyeiengga「a PKKMB menyimpang dari ketentuan yang telah

ditetapkan, maka Direktu「 dapat menghentikan kegiatan PKKMB.

2. Hai - hai yang beIum diatu「 dalam pedoman ini, akan diatu「 daiam pe「atu「an

tersendiri.
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BAB V○○

PENUTUP

Pedoman Pengenaian Kehiduapan Kampus bagi Mahasiswa Baru (PKKMB) dibuat

untuk memudahkan civitas akademika Poitekkes TNI AU Adisu句ipto daIam

meiaksanakan kegiatan PKKMB. Kegiatan PKKMB pada dasamya me「upakan kegiatan

PerCePatan adaptasi mahasiswa di kampus dan membentuk p「ibadi mahasiswa yang

be「kualitas serta memiiIki kepribadian yang beretika. Semoga dengan dite「bitkannya

Pedoman ini, Seiuruh civitas akademika dapat memahami dan melaksanakan kegiatan ‾

PKKMB sesuai dengan pe「atu「an yang sudah ditetapkan. HaI ini dapat meningkatka悶晋

kuaiitas penyeiengga「aan pendidikan Po看iteknik Kesehatan TNI AU Adisu卸pto.

Di「ektu「 PoItekkes TNI AU Adisutiipto

KoIonel Kes (Pum)

PEDOMAN PKKMB POL丁EKKES TNI AU ADISUT」IPTO 回


