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LATAR BELAKANG   

 

Dalam rangka menyiapkan mahasiswa baru melewati proses transisi menjadi 

mahasiswa yang dewasa dan mandiri, maka sekiranya perlu dilakukan kegiatan 

Pengenalan Kehidupan Kampus Bagi Mahasiswa Baru (PKKMB) guna mempercepat 

proses adaptasi mahasiswa dengan lingkungan dan suasana belajar di ATEM 

Semarang. Kegiatan PKKMB juga dapat dijadikan sebagai bekal awal dan titik tolak 

pembinaan idealisme, sikap, mental dan karakter bagi mahasiswa baru ATEM 

Semarang yang berintegritas. Kegiatan PKKMB akan dilakukan kegiatan penyampaian 

informasi akademik, kegiatan kemahasiswaan, keunggulan, ciri khas dan budaya 

akademik  yang dimiliki oleh ATEM SEMARANG. 

Kegiatan PPKMB merupakan kegiatan yang dilaksanakan dan menjadi 

tanggungjawab perguruan tinggi, kegiatan ini lebih ditekankan pada  proses 

pembimbingan dan pendampingan yang memadai, kegiatan dan aktivitas perpeloncoan 

(kekerasan fisik dan psikis) sudah tidak lagi relevan dan sesuai di era saat ini. 

Sehingga kekawatiran akan ketakutan bagi mahasiswa baru, orang tua dan masyarakat 

pada umumnya tidak akan terjadi. 

Sebagaimana yang telah kita ketahui bersama, pada tahun 2020 ini Bangsa 

Indonesia dan bangsa di negara-negara lain sedang dilanda wabah Corona Virus 

Diseases 2019  (Covid-19). Kondisi ini menuntut kita untuk ber Perilaku Hidup Bersih 

dan Sehat (PHBS), dimana semua perilaku kesehatan yang dilakukan karena 

kesadaran pribadi sehingga keluarga dan seluruh anggotanya mampu menolong diri 

sendiri pada bidang kesehatan serta memiliki peran aktif dalam aktivitas masyarakat.  

Sehingga dalam kondisi pandemi wabah Covid-19 ini memberikan tantangan dan 

peluang untuk kita bangkit serta keluar dari rutinitas yang ada. Kebijakan pemerintah 

tentang bekerja, belajar, dan ibadah dari rumah menjadikan momentum yang baik 

untuk menciptakan kreativitas dan memanfaatkan teknologi sesuai dengan eranya. 

Mahasiswa baru saat ini merupakan generasi milenial yang telah akrab dan erat 

kaitannya dengan pemanfaatan teknologi dalam berbagai aspek kehiduapan. Untuk itu 

terkait penyelenggaraan PKKMB disaat pandemi Covid-19 sekarang ini, telah 

dirancang dan direncanakan agar mahasiswa baru tetap dapat mengikuti kegiatan 

sosialisasi dan mendapatkan informasi mengenai sistem pendidikan, informasi bidang 

akademik, bidang  kemahasiswaan dan bidang non-akadamik lainnya di ATEM 

Semarang,  dengan mudah, cepat, tepat dan lengkap, sebagaimana kebijakan dan 

pedoman Kemendikbud R.I tentang penyelenggaraan pendidikan tinggi di masa 

pandemi Corona Virus Disease (Covid-19) pada era normal baru (new normal) 

sekarang ini.  

 

LANDASAN 

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. 

2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan 

Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi. 

https://kids.grid.id/tag/phbs
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3. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam 

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

4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang 

Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 

5. Surat Edaran Kemendikbud R.I. Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pencegahan Corona 

Virus Desease (Covid-19) pada Satuan Pendidikan 

6. Panduan PKKMB Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kemendikbud R.I. Tahun 

2020.  

7. Buku Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran Semester Gasal 2020/2021 di 

Perguruan Tinggi. 

 

TUJUAN DAN HASIL YANG DIHARAPKAN   

 

Tujuan umum PKKMB tahun 2020 ini adalah untuk memberikan pembekalan 

kepada mahasiswa baru agar dapat lebih cepat beradaptasi dengan suasana akademik 

(academi atmosphere) dan lingkungan baru kampus ATEM Semarang dan kawasan 

ATEM-Technopark. 

 

Tujuan Khusus 

1. 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); 

2. Memperkenalkan sistem pembelajaran dan kehidupan sivitas akademika ATEM 

Semarang dengan menanamkan nilai-nilai dasar pendidikan  di perguruan tinggi. 

3. Memperkenalkan tata nilai, ciri khas dan budaya akademik di ATEM Semarang 

(melalui kegiatan ektra kurikuler kedisiplinan dan pendidikan karakter); 

4. Memperkenalkan tata tertib, peraturan akademik dan unit kegiatan mahasiswa; 

5. Memperkenalkan lebih jauh kawasan ATEM-Technopark dengan mewujudkan 

kampus yang ramah (inklusif), aman dan sehat. 

6. Memperkenalkan kiat sukses belajar dan mengembangkan diri di ATEM Semarang 

sebagai perguruan tinggi vokasi.  

7. Memperkenalkan dasar-dasar keilmuaan dan profesi sebagai ahli teknik elektro 

medik. 

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

9. Mewujudkan mahasiswa menjadi pembelajar yang lincah dan tangguh (powerful 

agile learner). 

 

Hasil Yang Diharapkan  

1. Memahami dan mengenali lingkungan barunya, terutama organisasi dan struktur 

perguruan tinggi, sistem pembelajaran dan kemahasiswaan di ATEM Semarang; 

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

mahasiswa baru; 

3. Meningkatnya kesadaran dan rasa memiliki (jiwa corsa) terhadap dalam dirinya dan 

almamaternya; 
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4. Memahami ciri khas dan budaya akademik dilingkungan ATEM Semarang.  

5. Memahami arti pentingnya pendidikan yang akan ditempuhnya dan pendidikan 

karakter bagi pembangunan mental dan serta mampu menerapkannya dalam 

kehidupan sehari-hari; dan 

6. Memahami dasar-dasar keilmuaan teknik elektro medik, profesi dan karir  sebagai 

ahli teknik elektro medik. 

7. Terciptanya persahabatan dan kekeluargaan antar mahasiswa, dosen, serta tenaga 

kependidikan. 

 

MATERI 

Secara umum materi kegiatan PKKMB terdiri dari: 

1. 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; 

2. Kehidupan berbangsa dan bernegara melalui pemahaman tentang Pancasila 

sebagai dasar negara atau ideologi negara, Undang-Undang Dasar 1945, Negara 

Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhineka Tunggal Ika; 

3. Sistem Pendidikan Tinggi di Indonesia 

a. Pengenalan sistem pendidikan tinggi di Indonesia; 

b. Kebijakan Merdeka Belajar:Kampus Merdeka; 

c. 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; 

d. Pengenalan tata tertib, kedisiplinan, pendidikan karakter dan budaya akademik 

dilingkungan ATEM Semarang.  

e. Kiat sukses/motivasi belajar di perguruan tinggi (akademik dan non akademik) 

serta menggali jiwa kewirausahaan, prospek dan peluang kerja setelah lulus 

menjadi ahli madya teknik elektromedik; 

f. Kegiatan kemahasiswaan dan organisasi kemahasiswaan. 

g. 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; 

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

penyebaran paham-paham yang bertentangan dengan ideologi negara; 

4. Profesi Teknik Elektromedik  di era revolusi industri 4.0 dan kehidupan baru pasca 

pandemi (new normal); 

5. Kesadaran lingkungan hidup dan kesiapsiagaan bencana di perguruan tinggi. 
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PALAKSANAAN KEGIATAN 

 

METODE PELAKSANAAN 
 
1. Opening Ceremony 

Dilaksanakan dengan metode Live streaming. Tetap ada 10 perwakilan mahasiswa 
baru yang datang ke ATEM Semarang dengan menaati protocol Covid-19. 
 

2. Penyampaian Materi  
Dilaksanakan dengan metode daring atau webinar yang disesuaikan dengan kondisi 
dan materi yang akan disampaikan.  

3. Bentuk  
Kegiatan dilaksanakan dalam bentuk ceramah dan metode lain yang disesuaikan 
dengan kondisi daring serta memanfatkan media kreatif/teknologi informasi yang 
familiar (menggunakan aplikasi zoom).  

4. Tempat  
Kegiatan diselenggarakan adalah di rumah atau tempat tinggal masing-masing yang 
disesuaikan kondisi mahasiswa.  

5. Waktu  
Kegiatan dilaksanakan selama 3 (tiga) hari, mulai tanggal 2-4 September 2020, 

pukul 08.00-15bb                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

b.10 WIB atau waktu yang disesuaian dengan karakteristik serta kebutuhan materi 

yang disampaikan (Lampiran 1). 

 

PESERTA 

Peserta kegiatan pengenalan kehidupan kampus ini adalah mahasiswa baru atau 

mahasiswa lama yang tidak lulus/belum mengikuti PKKMB tahun sebelumnya. 

 

PENGAWASAN DAN EVALUASI 

 

PENGAWASAN 

Pengawasan dilakukan agar pelaksanaan PKKMB 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. 

 

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 dan penilaian akan dilakukan oleh panitia kepada mahasiswa baru 

terhadap penguasaan materi yang telah disampaikan melalui pre test dan post test 

disamping penilaian terhadap sikap, perilaku, keaktifan Peserta selama mengikuti 

Kegiatan PKKMB. Bagi peserta yang mengikuti PKKMB secara tuntas akan 
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mendapatkan sertifikat, yang nantinya digunakan untuk persyaratan pendaftaran pada 

ujian akhir program. 

 

TATA TERTIB PESERTA 

 

KETENTUAN UMUM 

1. Program Pengenalan Kehidupan Kampus Bagi Mahasiswa Baru (PKKMB 

merupakan program pengenalan kehidupan kampus dan penyampaian informasi 

akademik dan kegiatan kemahasiswaan dalam rangka mempersiapkan mahasiswa 

baru untuk memasuki kehidupan kampus sehingga terjadi percepatan adaptasi 

dengan lingkungan ATEM Semarang.  

2. Peserta adalah mahasiswa baru ATEM Semarang tahun 2020 dan mahasiswa yang 

tidak lulus/belum mengikuti kegiatan PKKMB pada tahun sebelumnya.  

3. Penyaji adalah dosen atau seseorang yang kompeten ditetapkan oleh panitia 

sebagai pemateri berdasarkan surat tugas Direktur. 

4. Panitia adalah penyelenggara kegiatan PKKMB yang dibentuk berdasarkan Surat 

Tugas dari Direktur bertanggung jawab kepada Direktur.  

5. Mahasiswa senior adalah mahasiswa ATEM Semarang yang terdaftar pada BAAK 

minimal semester III.  

6. Pelanggaran adalah prilaku atau tindakan yang dilakukan oleh seseorang atau 

sekelompok orang yang bertentangan dengan ketentuan-ketentuan yang terdapat 

dalam panduan PKKMB 2020 atau ketentuan lain yang dirujuk oleh panduan 

tersebut.  

7. Sanksi adalah hukuman yang diberikan kepada setiap orang atau sekelompok 

orang yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan yang terdapat 

dalam panduan PKKMB 2020 atau ketentuan lain yang dirujuk oleh panduan 

tersebut. 

 

TATA TERTIB  

1. Mengikuti seluruh rangkaian kegiatan sesuai dengan jadwal yang ditetapkan oleh 

Panitia.  

2. Wajib melakukan registrasi kehadiran (partisipan) secara online  

3. Ketertiban selama mengikuti kegiatan PKKMB secara daring:  

a. Pakaian dan Kerapihan diri : 

PUTRA : 

- Mengenakan celana panjang warna hitam dan kemeja putih lengan panjang. 

- Potongan rambut pendek ukuran : 0-0-1 (khusus masa orientasi dan 

pembentukan). 

PUTRI : 

- Mengenakan celana panjang warna hitam dan kemeja putih lengan panjang 

(dilarang model ketat). 

- Rambut terpotong rapih (tidak di cat rambut), tidak ber make-up/mengenakan 

perhiasan berlebihan. 
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- Khusus mahasiswi yang menggunakan jilbab diwajibkan menggunakan jilbab 

dengan warna dasar gelap. 

4. Bersikap hormat, menjunjung norma, etika dan bertingkah laku sopan didalam 

mengajukan pertanyaan dan pendapat.  

5. Menjaga ketertiban antar peserta ketika kegiatan daring PKKMB telah berlangsung.  

6. Menunjukkan surat keterangan dari dokter jika sakit yang berakibat tidak dapat 

mengikuti kegiatan yang telah ditetapkan. 

7. Larangan : 

a. meninggalkan kegiatan yang sedang berlangsung, kecuali untuk hal-hal yang 

sangat mendesak dengan izin narasumber (pemateri)/pembawa acara (host).  

b. Selama kegiatan PKKMB daring berlangsung dilarang sambil merokok, makan 

atau melakukan aktifitas tidak terpuji lainnya yang dapat mengangu antar 

peserta dan berlangsungnya kegiatan. 

c. memakai atribut di luar yang ditetapkan Panitia.  

d. Mengaktifakan alat komunikasi (handphone) selama kegiatan berlangsung. 

 

PENGHARGAAN DAN SANKSI 
 

SANKSI 

Kepada peserta yang melakukan pelanggaran akan dikenakan sanksi :  

1. Sanksi atas pelanggaran berat dapat berupa diberhentikan sebagai calon 

mahasiswa baru, dinyatakan tidak lulus/mengulang PKKMB tahun berikutnya, 

skorsing dalam waktu tertentu.  

2. Sanksi atas pelanggaran ringan dapat berupa teguran lisan maupun tertulis.  

3. Sanksi atas pelangaran berat diputuskan oleh Direktur atas rekomendasi dari 

Penitia Penyelenggara.  

4. Sanksi atas pelanggaran ringan diputuskan dan dilaksanakan oleh Penitia 

Penyelenggara.  

5. Bentuk pelanggaran dan sanksi lainnya, yang belum di atur dalam panduan ini, 

akan ditentukan didalam ketentuan dan peraturan yang berlaku dilingkungan ATEM 

Semarang.  

 

PENGHARGAAN  

Kepada peserta yang telah melakukan seluruh rangkaian kegiatan PKKMB akan 

dilakukan evaluasi dan penilaian atas keberhasilannnya untuk diberikan penghargaan, 

penghargaan dapat berupa peserta dengan predikat terbaik, atau penghargaan dalam 

bentuk lainnya sesuai dengan kebijakan. 

 

PENUTUP 

Pada dasarnya pelaksanaan kegiatan PKKMB merupakan salah satu proses awal 

upaya percepatan adaptasi dan pembentukan pribadi mahasiswa yang utuh, 

berkualitas, sukses dalam studi sukses dalam karis serta siap menghadapi tantangan 

masa depan. Pelaksanaan PKKMB di masa era baru (new normal) pendemi COVID-19 

ini, diharapkan dapat berjalan sesuai dengan rencana dan program yang  
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LAMPIRAN 1 

JADWAL KEGIATAN  

KEGIATAN PKKMB  ONLINE TAHUN 2020 

Semarang, 2 - 4 September 2020 
 

SELASA, 1 SEPTEMBER 2020 

No. WAKTU KEGIATAN 

1 08.00 – 08.30 Registrasi Ulang 

2 08.30 – 09.30 Pengarahan Umum Panitia PMB dan Bimbingan Teknis PKKMB 

sistem daring 

3 09.30 – 10.00 Pembagian Kelompok dengan fasilitator 

 

RABU, 2 SEPTEMBER 2020 

No. WAKTU KEGIATAN 

1 07.30 – 08.00 Persiapan Peserta 

2 08.00 – 08.30 

 

 

Acara Pembukaan : 

Sambutan Ketua Panitia 

Sambutan Direktur dan Pembukaan Secara Simbolis 

3 08.30 – 09.00 Sambutan Ketua Yayasan 

Sambutan Pembina Yayasan 

4   09.00 – 09.30 Flashmob 

5 09.30 – 10.30 Perkenalan BEM dan UKM 

Istirahat 

6  13.00 – 14.00 Kiat sukses dan motivasi belajar di ATEM Semarang. 

 Kewirausahaan, prospek dan peluang kerja setelah lulus 

Menjadi Ahli Madya Teknik Elektromedik; 

Oleh : 

Danur Wildan Solihan 

(Pengusaha Alat kesehatan Alumni ATEM Semarang) 

7 14.00 – 14.10  Ice breaking 

8 14.10 – 15.10 Kuliah Pengantar (Matrikulasi) 

Sesi I : 

Pengantar teknik elektromedik 

 

KAMIS, 3 SEPTEMBER 2020  

No. WAKTU KEGIATAN 

1 07.30 - 08.00 Persiapan TI dan absensi 

2 08.00 – 09.00 Sistem Pelayanan Administrasi Umum dan Keuangan 

Oleh : 

Bagian. Adm. Umum dan Keuangan Umum 

3 09.00 – 09.10 Ice breaking 

4 09.10 – 10.10 Bela Negara :  

 Kesadaran berbangsa, bernegara, melalui pemahaman 

Pancasila sebagai dasar negara atau ideologi negara, UUD 1945 

1945, NKRI dan Bhineka Tunggal Ika; 
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 Pencegahan dan penanggulangan intoleransi, radikalisme, 

terorisme, dan penyebaran paham-paham yang ber-tentangan 

dengan ideologi negara;  

Oleh : 

Komandan Koramil 07/Gunungpati Semarang. 

Istirahat 

5 13.00 – 14.00 Pendidikan Karakter (kedisiplinan,tata tertib, nilai budaya, etika, tata 

krama, norma kehidupan kampus) ATEM Semarang. 

Oleh :  

Bagian Kemahasiswaan 

6 14.00 – 14.10 Ice breaking 

7 14.10 – 15.10 Kuliah Pengantar (Matrikulasi) 

Sesi II : 

Pengantar Ilmu Elektronika 

 

JUM’AT, 4 SEPTEMBER 2020 

No. WAKTU KEGIATAN 

1 07.30 - 08.00 Persiapan TI dan absensi 

2 08.00 – 09.00 Kuliah Umum :  

Tema “Pendidikan Vokasi Dalam Kontek Dunia Industri” 

Oleh : Bpk. Hadi Pranoto, ST 

 CEO Bartec Group 

 Ketua Dewan Pembina Yayasan Bina Bangsa Semarang. 

 Wakil Ketua Asosiasi Pengusaha Alat Kesehatan Indonesia 

(ASPAKI). 

3 09.00 – 09.10 Ice breaking 

4 09.10 – 10.10  Sistem Pendidikan Tinggi di Indonesia  

 Informasi kegiatan perkuliahan  semester gasal 2020/2021 pada 

masa era baru (new normal) pandemi COVID-19 

Oleh : Wakil Direktur I 

Bidang Akademik  dan Kemahasiswaan 

Bpk. Muhamad Rofi, ST, M.Eng 

5 10.10 – 11.00 Penutupan Kegiatan PKKMB Tahun 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


