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BAGIAN I 
PENDAHULUAN 

 

Dalam menyambut mahasiswa baru, Politeknik Negeri Jakarta (PNJ) senantiasa 
melaksanakan kegiatan orientasi kampus Politeknik Negeri Jakarta atau disebut 
Pengenalan Kehidupan Kampus Politeknik (PKKP). Orientasi ini bertujuan untuk 
memperkenalkan, mempersiapkan, dan mengakselerasi mahasiswa baru dalam 
beradaptasi dengan lingkungan yang baru, sekaligus menjadi bekal keberhasilannya 
menempuh pendidikan di Politeknik Negeri Jakarta. Hal ini sejalan dengan Surat 
Edaran Dirjen Belmawa No. 413/B/SE/VII/2018 yang menjelaskan bahwa dalam 
kegiatan Pengenalan Kehidupan Kampus harus diisi dengan kegiatan yang terkait 
penanaman wawasan kebangsaan/cinta tanah air/bela negara dan mempelajari berbagai 
hal yang berkaitan dengan kegiatan akademik, kegiatan kemahasiswaan serta kebijakan 
kampus sehingga menjadi bekal untuk mendukung keberhasilan studinya di perguruan 
tinggi. Dengan demikian, kegiatan ini merupakan serangkaian kegiatan yang sangat 
penting untuk diikuti oleh mahasiswa baru Politeknik Negeri Jakarta. Oleh karena itu, 
PKKP merupakan kegiatan yang wajib karena sangat strategis sebagai proses 
transisi, yaitu dari kebiasaan sebagai siswa menjadi “mahasiswa” yang diperlukan 
untuk menyesuaikan diri dalam rangka kesiapan mengikuti studi di Politeknik Negeri 
Jakarta. 

Sebagai perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan vokasi, Politeknik 
Negeri Jakarta membekali mahasiswanya dengan 55% praktik dan 45% teori. Dalam 
implementasinya, PNJ lebih menekankan disiplin dalam proses pembelajaran.   
Didasarkan pada maksud tersebut, pelaksanaan PKKP perlu diselenggarakan selama 
kurang lebih 6 (enam) hari yang akan diisi dengan beberapa kegiatan diantaranya 
pembinaan kedisiplinan/kesadaran disiplin, wawasan kebangsaan, dan cinta tanah air. 
Pelaksanaan kegiatan PKKP ini akan dilakukan di PNJ dan di luar kampus PNJ melalui 
kerjasama dengan pihak ketiga yang ditunjuk. Pembekalan softskill dilakukan melalui 
berbagai kegiatan edukasi, diantaranya kegiatan  Sosialisasi  Pendidikan Politeknik, 
Sistem Pendidikan PNJ dan Pengenalan Organisasi Kemahasiswaan yang dilaksanakan 
di Kampus Politeknik Negeri Jakarta. 

Edaran Kemenristek Dikti No. 413/B/SE/VII/2018 menegaskan  bahwa  kegiatan 
Pengenalan Kehidupan Kampus bagi Mahasiswa Baru (PKKBM) merupakan program 
institusi dimana menjadi tanggung jawab pimpinan perguruan tinggi,  sedangkan dosen, 
tenaga kependidikan dan mahasiswa dapat ikut membantu pelaksanaan kegaitan 
tersebut. Oleh karenanya implementasi PKKMB perlu diperkuat dengan peraturan 
internal perguruan tinggi agar terhindar dari pelanggaran tata tertib, norma, etika, dan 
hukum. Semoga kegiatan-kegiatan yang telah direncanakan, dapat memberikan manfaat 
bagi semua pihak, khususnya mahasiswa baru Politeknik Negeri Jakarta.
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BAGIAN II 
KEPANITIAAN 
 

STRUKTUR ORGANISASI 

Kepanitiaan PKKP Politeknik Negeri Jakarta 

 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

BENDAHARA SEKRETARIS 

Seksi-Seksi 

Kwartir P Kwartir N Kwartir J 

Kwda I Kwda II Kwda III Kwda IV Kwda V Kwda VI 

Gugus 1-7 

KETUA 

WAKIL KETUA 

Gugus 8-14 Gugus 15-21 Gugus 36-42 Gugus 29-35 Gugus 22-28 
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BAGIAN III 
TATA TERTIB PANITIA 
 

1. Kewajiban 
a. Mematuhi dan menjalankan semua peraturan yang berlaku 
b. Selama kegiatan berlangsung berpakaian rapi, sopan, pantas dan diharuskan 

memakai sepatu 
c. Memakai name tag 
d. Tidak melakukan segala bentuk kekerasan dan intimidasi selama PKKP 
e. Menjunjung tinggi norma dan etika yang berlaku baik dalam berkomunikasi 

maupun dalam melaksanakan aktivitas lainnya 
f. Hadir dan pulang tepat waktu selama pelaksanaan PKKP 
g. Menjadi contoh bagi mahasiswa baru 

 

2. Larangan 
a. Melakukan tindakan diluar ketentuan dan aturan yang ada serta yang merendahkan 

harkat dan martabat manusia 
b. Melakukan hal-hal yang mengakibatkan terjadinya pertentangan dan perselisihan 

antar suku, agama, ras dan golongan 
c. Menyuruh peserta PKKP memakai pakaian atau atribut diluar ketentuan yang 

berlaku 
d. Melakukan kegiatan PKKP diluar jadwal dan lokasi yang telah ditentukan 
e. Melakukan tindakan diluar ketentuan dan aturan yang ada 
f. Memberikan atau meminjamkan name tag dan atribut kepanitiaan kepada orang lain 
g. Memakai pakaian dan perhiasan yang berlebihan dan mencolok pandangan 
h. Membawa senjata tajam dan senjata lainnya yang dapat membahayakan orang lain 
i. Membawa dan menggunakan narkoba, minuman keras, dan obat terlarang lainnya, 
j. Melakukan pungutan dalam bentuk apapun kepada mahasiswa baru 
k. Merokok dalam lingkungan kampus 
l. Melakukan segala bentuk kekerasan dan intimidasi selama PKKP 
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Penyaji dan Ketentuannya 
 
Penyaji adalah pemberi materi pada saat PKKP yang ditetapkan oleh panitia berdasarkan 
SK Direktur Politeknik Negeri Jakarta dan bertanggung jawab untuk menyampaikan materi 
Pengenalan Kehidupan Kampus Politeknik bagi mahasiswa baru Politeknik Negeri Jakarta. 
 
Kewajiban Penyaji adalah sebagai berikut: 

a. Hadir tetap waktu sesuai jadwal yang ditentukan 
b. Selama kegiatan harus berpakain rapi dan sopan 
c. Tidak merokok selama penyajian materi 
d. Menyiapkan bahan/materi dengan baik dan diserahkan ke panitia paling lambat dua 

hari sebelum pelaksanaan PKKP 
e. Memastikan kesediaan hadir paling lambat sehari sebelum pelaksanaan PKKP 

 



Politeknik	  Negeri	  Jakarta	  
Panduan	  PKKP	  2019	  

	  

	  

6	  
	  

BAGIAN IV 
PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN 
(JOB DESCRIPTION) 
 

 

Ketua Pelaksana: 
a. Memimpin kepanitiaan PKKP 
b. Memimpin rapat panitia inti, rapat koordinasi seluruh panitia, dan rapat evaluasi 
c. Melakukan koordinasi dengan berbagai pihak 
d. Mengagendakan rapat panitia inti dan rapat semua panitia dengan target dan 

tujuan yang jelas pada setiap rapat. 
 
Sekretaris Pelaksana: 

a. Menjadi notulis di setiap rapat 
b. Memantau kerja setiap seksi dalam kepanitiaan, mendampingi ketua pelaksana, 

dan membantu kesekretariatan 
c. Menjadi moderator ketika rapat 
d. Mewakili ketua pelaksana ketika berhalangan hadir 

 
Bendahara: 

a. Mengatur seluruh urusan keuangan 
b. Mengontrol aliran keluar masuk keuangan 

 
 
SEKSI-SEKSI  
1. Seksi Kesekretariatan 
 Tugas 

a. Membantu kepanitiaan dalam hal surat menyurat 
b. Mendistribusikan peserta PKKP dalam masing-masing gugus 
c. Membuat sertifikat PKKP bagi peserta yang lulus 
d. Mengunggah informasi –informasi terkait PKKP untuk peserta melalui web PNJ 
e. Membuat laporan pelaksanaan kegiatan PKKP mulai dari persiapan hingga akhir 

kegiatan 
 

Koordinasi: 
• Dalam pelaksanaannya bekerja sama dengan seksi acara dan seksi 

perlengkapan 
• Hasil pelaksanaan tugas dilaporkan kepada ketua/wakil ketua pelaksana PKKP 
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2. Seksi Humas 
Tugas: 
a. Membantu kepanitiaan dalam hal publikasi dan informasi kegiatan PKKP 

kepada peserta dan masyarakat 
b. Menyiapkan spanduk penunjuk arah lokasi kegiatan PKKP 
c. Membantu mahasiswa baru atau masyarakat yang  meminta penjelasan kegiatan 

PKKP 
d. Menghubungi pembawa acara, pemateri dan semua pengisi acara dari seksi acara 
e. Menjalin komunikasi dengan panitia 
f. Memastikan kedatangan pengisi acara saat hari pelaksanaan 
g. Koordinasi dengan seksi yang terkait 
h. Meminta CV pemateri 

 
Koordinasi: 
• Dalam pelaksanaannya bekerja sama dengan seksi acara dan seksi perlengkapan 
• Hasil pelaksanaan tugas dilaporkan kepada ketua/wakil ketua pelaksana PKKP 

 
3. Seksi dan Kegiatan Lapangan 
 Tugas: 

a. Menyiapkan daftar peserta PKKP  
b. Membantu pengadaan materi sosialisasi PKKP 
c. Menyusun seluruh susunan dan kronologis acara dan segera mengkoordinasikan 

dengan seluruh panitia 
d. Melakukan koordinasi dengan: 
• Seksi Humas: berhubungan dengan pemateri dan tamu undangan 
• Seksi Kesekretariatan: berhubungan dengan CV pemateri dan moderator 
• Seksi Konsumsi: koordinasi mengenai waktu makan dan pembagian 

konsumsi 
• Seksi Perlengkapan: koordinasi mengenai kebutuhan peralatan selama acara 

berlangsung 
e. Menentukan MC 
f. Briefing dan koordinasi terakhir sebelum acara dilaksanakan dan memastikan 

panitia lain mengetahui jika ada perubahan-perubahan baru mengenai 
pelaksanaan acara 

g. Menyiapkan desain untuk publikasi, spanduk, name tag panitia, sertifikat, leaflet 
dan poster (jika perlu) 

h. Menyiapkan konsep dekorasi ruangan 
i. Mendokumentasikan kegiatan mulai dari pra-acara, acara, dan saat evaluasi 

acara 
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4. Seksi Fasilitas Ruangan, Perlengkapan Acara dan Transportasi 
 Tugas: 

a. Membantu kepanitiaan dalam hal penyiapan ruangan yang digunakan dalam 
penyampaian materi 

b. Menyiapkan papan nama gugus 
c. Menyiapkan perlengkapan teknis panitia 
d. Menyiapkan sound system, infocus dan layar untuk setiap ruang yang pakai 
e. Membuat laporan kegiatan selama pelaksanaan berlangsung 
f. Menyiapkan seluruh perlengkapan acara PKKP 
g. Mendekorasi ruangan sesuai konsep acara 
h. Berkoordinasi dengan seksi HUMAS, seksi acara, dan seksi terkait seluruh 

keperluan yang dibutuhkan 
i. Berkoordinasi dengan seksi acara membuat pembagian ruangan 
 
Koordinasi: 
• Dalam pelaksanaannya bekerja sama dengan seksi acara dan seksi perlengkapan 

 
5. Seksi Pelayanan Teknis/Kelistrikan 

Tugas: 
a. Melaksanakan keamanan teknis dalam hal daya listrik 
b. Menyiapkan sumber daya listrik di lapangan utama Politeknik Negeri Jakarta 

 
6. Seksi Konsumsi 

Tugas: 
a. Menyiapkan konsumsi panitia 
b. Mendistribusikan konsumsi kepada masing-masing gugus 
c. Selalu berkoordinasi dengan seksi acara (jadwal makan peserta/panitia) 
d. Memperkirakan biaya dan waktu pemesanan 
e. Memastikan jumlah panitia/undangan, untuk memperkirakan jumlah konsumsi, 

biaya, dan waktu pemesanan 
f. Mengoptimalkan koordinasi antar anggota seksi konsumsi 
g. Mempertimbangkan jenis makanan yang disajikan 
h. Mengidentifikasi peralatan yang dibutuhkan untuk seksi konsumsi 
i. Menjaga kebersihan area acara yang berhubungan dengan makanan (sampah 

makanan) 
 
7. Seksi Keamanan 

 Tugas: 
a. Melaksanakan pengamanan PKKP selama kegiatan berlangsung 
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8. Seksi Kesehatan 
 Tugas: 

a. Memperhatikan kondisi kesehatan peserta dan panitia PKKP 
b. Mempersiapkan kebutuhan medis ringan yang bersifat darurat 
c. Melakukan tindakan pertolongan pertama apabila kesehatan dan/atau 

keselamatan peserta dan panitia PKKP terganggu. 
 

9. Seksi Pelaporan Kegiatan 
 Tugas: 

Membuat laporan dari masing-masing seksi kegiatan dan diserahkan kepada 
sekretaris pelaksana 
 

10. Seksi Penanggungjawab Gugus (Kwarda) 
 Tugas: 

a. Memberikan pengarahan kepada masing-masing ketua gugus 
b. Melakukan koordinasi dengan ketua gugus untuk presentasi peserta PKKP 
c. Membantu seksi konsumsi dalam hal pendistribusian konsumsi bersama ketua 

gugus untuk diberikan kepada peserta 
d. Bertanggungjawab penuh terhadap kegiatan PKKP di lapangan utama Politeknik 

Negeri Jakarta 
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BAGIAN V 
TATA TERTIB PESERTA 
 

1. Pengorganisasian Peserta 
a. Seluruh peserta dibagi dalam gugus. 
b. Pada tiap gugus ditunjuk Ketua gugus yang tugasnya antara lain: 
• Mengatur seluruh anggota gugusnya supaya tertib. 
• Membantu tugas penanggung jawab gugus. 
• Menjaga ketertiban gugus selama kegiatan PKKP berlangsung. 

 
2. Hak Peserta 

a. Peserta yang lulus kegiatan PKKP berhak memperoleh tanda lulus (Sertifikat). 
b. Peserta berhak mendapatkan konsumsi selama kegiatan PKKP berlangsung. 
c. Peserta berhak medapatkan materi PKKP yang telah ditetapkan. 
d. Peserta berhak mendapatkan perlindungan dari Politeknik atas segala bentuk 

tindakan kekerasan baik fisik maupun psikis. 
e. Peserta berhak mendapatkan ijin untuk meninggalkan PKKP karena alasan 

kesehatan dan hal-hal yang dimungkinkan untuk itu. 
f. Peserta berhak mendapatkan perlakuan yang sama dari panitia sesuai dengan 

aturan yang berlaku. 
 
3. Kewajiban Peserta 

a. Peserta wajib hadir tepat waktu 
b. Peserta wajib mengikuti seluruh kegiatan PKKP dengan sungguh-sungguh 

sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan sertifikat PKKP. 
c. Peserta wajib mematuhi peraturan dan tata tertib sesuai dengan ketentuan PKKP 

yang berlaku. 
d. Peserta wajib membawa peralatan dan perlengkapan yang telah ditentukan oleh 

Panitia PKKP. 
e. Peserta wajib melaksanakan tugas dan instruksi yang telah ditentukan Panitia 

dan Pemandu PKKP. 
f. Peserta wajib menggunakan atribut yang telah ditetapkan oleh Panitia PKKP. 
g. Peserta wajib berpakaian rapi, bersih, sopan, tertib dan sesuai dengan ketentuan 

Panitia PKKP. 
h. Peserta wajib menjaga kebersihan selama kegiatan berlangsung. 
i. Peserta wajib bersikap hormat, menjunjung norma dan etika yang berlaku, baik 

dalam bertingkah laku, berkomunikasi maupun dalam melakukan aktivitas lain. 
j. Peserta wajib membawa Surat Keterangan Sehat dari lembaga kesehatan 

(puskesmas, klinik, atau dokter) dan dalam kondisi sehat selama mengikuti 
PKKP. 
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k. Peserta wajib menunjukan Surat Keterangan dari lembaga kesehatan 
(puskesmas, klinik, atau dokter) jika mengidap penyakit berat/membahayakan 
atau penyakit tertentu. 

l. Peserta wajib menjaga suasana kondusif selama materi berlangsung. 
m. Peserta wajib memakai name tag yang telah ditentukan Panitia. 
n. Peserta PKKP yang tidak mengikuti seluruh rangkaian kegiatan PKKP, 

dinyatakan tidak lulus. 
 
4. Larangan  Peserta 

a. Peserta dilarang meninggalkan acara, menerima tamu, kecuali untuk hal-hal 
yang sangat mendesak dengan ijin Panitia. 

b. Peserta dilarang merokok. 
c. Peserta dilarang membawa senjata tajam dan senjata lainnya yang dapat 

membahayakan orang lain. 
d. Peserta dilarang membuat keributan atau bertingkah laku diluar batas kesopanan 

dan indisipliner. 
e. Peserta dilarang membawa dan atau menggunakan minuman keras, narkoba atau 

obat terlarang lainnya. 
f. Peserta dilarang menggunakan alat elektronik dan alat komunikasi dalam bentuk 

apapun, kecuali pada saat istirahat. 
g. Peserta dilarang menggunakan perhiasan dan makeup yang berlebihan. 
h. Peserta dilarang meninggalkan kegiatan PKKP tanpa izin dari Penanggung 

Jawab Gugus masing-masing. 
i. Peserta dilarang makan di dalam ruangan ketika materi berlangsung. 

 
5. Kehadiran 

a. Hadir tepat waktu 15 menit sebelum acara dimulai. 
b. Peserta PKKP yang tidak mengikuti seluruh rangkaian kegiatan PKKP, 

dinyatakan TIDAK LULUS. 
 

6. Ketentuan Pakaian Peserta 
 

PUTERA 
Menggunakan: 
a. Baju putih lengan panjang dan tidak bermotif. 
b. Celana panjang hitam polos, non jeans dan tidak ketat. 
c. Bersepatu (sepatu olah raga) dan menggunakan kaos kaki. 
d. Menggunakan ikat pinggang. 

 
 PUTERI 

Menggunakan: 
a. Baju putih panjang, tidak ketat, dan tidak bermotif. 
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b. Rok hitam panjang (bukan jeans), tidak ada belahan, dan panjang tidak diatas 
mata kaki. 

c. Bersepatu (sepatu olah raga) dan menggunakan kaos kaki. 
d. Menggunakan ikat pinggang. 

 
7. Ketentuan Kerapihan Peserta 
 
 PUTERA 

a. Pakaian bersih, rapi, dan sopan. 
• Baju dimasukkan. 
• Lengan tidak digulung 
• Tidak ketat 

b. Rambut tidak dicat dan rapi. 
• disisir, 
• tidak menutupi dahi, 
• tidak menyentuh kerah, 
• tidak menutupi telinga. 

c. Dilarang memakai aksesoris secara berlebihan. 
d. Dilarang menggunakan jaket dan sejenisnya. 

 
 PUTERI: 

a. Bagi yang tidak berjilbab: 
• rambut ditata rapi, 
• tidak di cat. 

b. Bagi yang berjilbab: menggunakan jilbab berwarna hitam. 
c. Pakaian bersih, rapi dan sopan. 

• Pakaian tidak ketat. 
• Bagi yang memakai jilbab hendaknya poni atau rambut tidak terlihat. 

d. Dilarang memakai aksesoris dan makeup secara berlebihan 
e. Dilarang menggunakan jaket dan sejenisnya. 

 
8. Peralatan dan lainnya yang wajib dibawa  

a. Membawa alas duduk (koran bekas). 
b. Membawa alat tulis (buku tulis, pulpen, dsb). 
c. Menggunakan tas punggung. 
d. Membawa makanan (makan siang, snack, dll) dan minum secukupnya 
e. Membawa obat-obatan pribadi. 
f. Membawa perlengkapan ibadah. 
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9. Lain-lain: 
a. Panitia PKKP tidak bertanggung jawab atas kehilangan barang-barang yang 

dibawa peserta PKKP. 
b. Peserta yang tidak mematuhi peraturan atau tata tertib akan mendapatkan 

punishment (sanksi). 
c. Bagi pengantar dan penjemput, hanya diperkenankan sampai Gapura PNJ (pintu 

masuk utama PNJ) 
d. Peraturan atau tata tertib lain yang masih dianggap perlu akan ditentukan 

kemudian. 
e. Ketentuan Name Tag Peserta dapat dilihat pada website PNJ 
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BAGIAN VI 
PELANGGARAN DAN SANKSI 

 

1.  Pelanggaran 
Pelanggaran adalah perbuatan (perkara) menyalahi ketentuan yang berlaku. 
Pelanggaran dalam kegiatan PKKP adalah segala bentuk aktifitas yang 
bertentangan dengan ketentuan kegiatan PKKP (yang diatur oleh panitia) sehingga 
dapat menyebabkan terganggu/terhambatnya tujuan dari PKKP. 
 
A. Kategori 
Jenis dari pelanggaran dalam kegiatan PKKP ini dapat dikategorikan menjadi tiga. 
1. Ringan 
2. Sedang 
3. Berat 

 
B. Penentuan Jenis Pelanggaran 
Penentuan jenis pelanggaran ditentukan oleh panitia PKKP berdasarkan azas 
kepantasan, hukum/undang-undang Indonesia, norma agama maupun yang 
berlaku dalam masyarakat, dan hal-hal yang berhubungan atau berdampak 
terhadap keberlangsungan kegiatan PKKP. 
 

2.   Sanksi 
Sanksi adalah imbalan negatif berupa pembebanan yang ditentukan dalam 
hukum. Sanksi dalam kegiatan PKKP adalah kompensasi (hukuman) atas dasar 
dilakukannya pelanggaran berdasarkan jenis atau kategorinya. 
Pemberian sanksi dilakukan oleh panitia PKKP selama kegiatan PKKP 
berlangsung sesuai jadwal yang ditetapkan. 

 
Hukuman (Sanksi) terhadap jenis pelanggaran: 
Berikut adalah beberapa sanksi yang dapat dikenakan terhadap suatu jenis 
pelanggaran 
A. Pelanggaran RINGAN 

•  Teguran lisan. 
•  Teguran tertulis. 

 
B. Pelanggaran SEDANG 

•  Menuliskan visi misi PNJ dan visi misi jurusan masing-masing. 
•  Membawa satu buku teks yang judulnya sesuai dengan bidang jurusan 

masing- masing. 
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C. Pelanggaran BERAT 
• Tidak lulus dan tidak mendapatkan sertifikat, serta wajib mengulang 

pada acara PKKP berikutnya. 
 
Sanksi selain hal tersebut diatas dapat diberikan oleh panitia PKKP (komisi 
disiplin) berdasarkan azas kepantasan dengan tujuan untuk mendidik peserta 
PKKP. 

 
 

3.   Bentuk Tindakan Pelanggaran  
Dibawah ini adalah beberapa bentuk pelanggaran serta penggolongan kategorinya 
(jenisnya): 

 
No Pelanggaran Jenis 
1 Makan diluar waktu yang ditentukan ringan 
2 Terlambat hadir maksimal 10 menit ringan 
3 Berkata ataupun melakukan tindakan tidak sopan sedang 

4 
Berpenampilan dan atau berpakaian tidak sesuai dengan 
ketentuan sedang 

5 Membuang sampah tidak pada tempatnya sedang 
6 Menggunakan perhiasan dan make up berlebihan sedang 
7 Tidak menggunakan kelengkapan sesuai ketentuan sedang 
8 Tidak melaksanakan tugas dan kewajiban yang diberikan sedang 

9 
Mengaktifkan alat komunikasi selama kegiatan PKKP 
berlangsung sedang 

10 Terlambat hadir lebih dari 1 kali  sedang 
11 Meninggalkan acara PKKP tanpa ijin dari panitia berat 

12 Melakukan  provokasi  yang  dapat  menimbulkan  benturan  
fisik  dan  perpecahan di lingkungan mahasiswa (berat) 

berat 

13 Melakukan pungutan, pemerasan, dan intimidasi dalam 
bentuk apapun (berat) 

berat 

14 Melakukan tindakan kekerasan fisik (berat) berat 

15 Merokok, membawa dan atau mengkonsumsi minuman keras, 
narkoba dan obat terlarang ( berat) 

berat 

16 Merusak fasilitas dan sarana kampus  (berat) berat 

17 
Membawa senjata, miras, obat terlarang dan hal- hal yang 
berbau pornografi berat 

18 Tidak hadir pada kegiatan PKKP tanpa keterangan berat 
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5.  Jadwal Pelaksanaan 
 
Pelaksanaan PKKP dimulai pada waktu yang ditetapkan oleh panitia PKKP (bulan 

Agustus atau September). Kami dari panitia tidak bertanggung jawab atas kegiatan 

apapun diluar jadwal dan tanggal yang telah ditetapkan. 
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BAGIAN VII 
MATERI PENILAIAN 
 

 

1. MATERI YANG DINILAI 
 

• Kepribadian : Sifat dasar seseorang seperti, keimanan, dapat dipercaya, 
dapat bekerja sama dengan orang lain, senang bergaul, 
memiliki semangat untuk maju, bertanggung jawab, dan 
menjaga kesehatan 

• Kedisiplinan : kegiatan individu untuk menjalankan standar-standar 
organisasi/ kegiatan 

• Kepemimpinan : Kemampuan seseorang untuk mempengaruhi orang lain 
dalam suatu organisasi/ kelompok untuk mencapai tujuan 
kelompok. 

 
2. STANDAR YANG DIPERGUNAKAN 

 
A. Kepribadian 

Standar untuk penilaian Kepribadian adalah sebagai berikut : 
• Menjaga keselamatan individu/kelompok 
• Menjaga kebersihan lingkungan dan pribadi 
• Menjaga kebersamaan kelompok 
• Menjaga kesehatan individu/kelompok 

 
1. Standar Menjaga Keselamatan Individu/Kelompok 

a.  Tidak    membawa    perlengkapan    yang membahayakan seperti 
senjata api, senjata tajam,  barang pecah belah dari gelas, narkoba. 

b.   Melakukan tindakan sesuai dengan norma-norma moral 
c.  Memakai perlengkapan kegiatan yang telah ditentukan selama 

kegiatan 
d. Menghindari kegiatan/tindakan yang dapat membahayakan 

keselamatan diri sendiri atau orang lain. 
 

2.  Standar Menjaga Kebersihan Lingkungan dan Pribadi 
a.  Menjaga kebersihan diri baik secara fisik maupun rohani 
b.  Membuang sampah pada tempatnya 
c.  Menempatkan barang/ benda pada tempat yang sesuai 
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3. Standar Menjaga Kebersamaan Kelompok 
a. Tidak menonjolkan masalah SARA 
b. Memiliki rasa toleransi terhadap sesama manusia 
c. Mengutamakan Hak Asasi Manusia (sebagai Individu, makhluk sosial, 

dan ciptaan Tuhan YME). 
 

4.  Standar Menjaga Kesehatan Individu/Kelompok 
a. Meludah pada tempatnya 
b. Membuang hajat di tempat yang telah ditentukan 
c. Memakan makanan yang bersih dan bergizi 
d. Menjaga kesehatan individu. 
e. Tidak merokok 

 
B. Kedisiplinan 

Standar penilaian kedisiplin sebagai berikut: 
• Kehadiran : - Datang tepat waktu 

- Mengikuti semua rangkaian kegiatan 
  - Meminta izin ketika meninggalkan kegiatan 

• Penyelesaian tugas : Menyelesaikan tugas tepat waktu. 
 

C. Kepemimpinan 
Standar penilaian kepemimpinan sebagai berikut: 
• Mampu menjelaskan informasi bagi semua anggota tim 
• Mampu menjalankan prosedur dan aturan yang berlaku 
• Mampu memotivasi anggota tim dalam melakukan kegiatan 
• Mampu menciptakan suasana team work yang kondusif 
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BAGIAN VIII 
PENUTUP 
 

Hal-hal yang belum diatur pada buku pedoman ini, akan ditentukan kemudian melalui 
ketetapan Panitia dengan mendapat persetujuan tertulis dari Pembantu Direktur Bidang 
Kemahasiswaan Politeknik Negeri Jakarta. 

 
 
 
 

 Ditetapkan di : Depok 
 Pada tanggal : 1 Juli 2019 
  
 Pembantu Direktur 
 Bidang Kemahasiswaan, 
 
 
 
 Iwa Sudradjat, S.T., M.T. 
 NIP 196106071986011002 
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LAMPIRAN I 
 

 
 

SUSUNAN TIM PENYUSUN BUKU PERATURAN 
PENGENALAN KEHIDUPAN KAMPUS POLITEKNIK (PKKP) 

POLITEKNIK NEGERI JAKARTA 
TAHUN 2019 

	  
	  

Pengarah : Abdillah, S.E., M.Si  (Direktur) 
Penanggung Jawab : Iwa Sudradjat, S.T., M.T.  (Pembantu Direktur III) 
Ketua Pelaksana : Hafiduddin, S.Ag., M.Ag. 
Anggota : 1. Toto Supriyanto, S.T., M.T. 
  2. Prihartini, S.Sos. 
  3. Sri Mulyani 
  4. Siti Julaeha, S.Pd. 
Penyusun : 1. Iwan Supriyadi, B.S.C.E., M.T. 
  2. Sonky Prasetya, S.T., M.T. 
  3. Dr. Isdawimah, S.T., M.T. 
  4. Eriya, S.Kom., M.T. 
  5. Dr. Tetty Rimenda, S.E., M.Si. 
  6. Dr. Nidia Sofa, S.Pd.I., M.Pd. 
  7. Susilawati Thabrany, S.I.Kom., M.Si.  

 
 
 
 
 

Ditetapkan di Politeknik Negeri Jakarta 
Pada tanggal 1 Juli 2019 

Oleh : Pembantu Direktur Bidang Kemahasiswaan 
 
 
 
 

Iwa Sudradjat, S.T., M.T. 
 NIP 196106071986011002 
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LAMPIRAN II   
 

 

CONTOH TANDA PENGENAL PESERTA PKKP 
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- Administrasi Niaga : Krem
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Teknik Informatika dan Komputer
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LAMPIRAN III – KUMPULAN LAGU 
 

 

Hymne Politeknik Negeri Jakarta 
 
Tekad  mengabdi  pada  nusa  bangsa 
tak  akan  berhenti  sepanjang masa 

	  
Berkobar semangat jiwa dan raga 
membangun negeri tercinta 
Sebagai insan yang berbuday 
 kami berjuang sekuat tenaga 
Mengemban Tridharma Perguruan Tinggi 
Berkarya bagi nusa bangsa 
Bimbinglah kami ya Tuhan 
Beri kami kekuatan dan iman 
Untuk maju dan terus berjuang 
Membangun Indonesia jaya 

	  
Segenap sivitas akademika berjanji 
setia amalkan segala ilmu 
Menjunjung Undang-Undang Dasar Empat Lima 
Mengangkat cita ibu pertiwi 
Bersama bersatu bahu membahu 
Politeknik Negeri Jakarta maju 
 
--------- 
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MARS Politeknik Negeri Jakarta 
 
Marilah kita satukan pandangan ke depan 
Arahkan untuk kemajuan 
Mengembangkan karya dan kreativitas 
Mengukir prestasi gemilang 
Belajar bekerja sekuat tenaga, 
Disiplin gali ilmu, dan rekayasa 
Tunjukkan sebagai pemuda unggulan 
Yang terampil, mandiri, dan profesional 
Bersikap bangga sebagai mahasiswa 
Yang tegar dan bermental baja 
Teguh kukuh bersatulah kita 
Ayo bangkit janganlah tertinggal 
Maju ayo maju 
Putra putri bangsa 
Ikrar mengangkat citra Indonesia 
 
Politeknik Negeri Jakarta 
Tempat kita belajar dibimbing serta dibina 
Membentuk sumberdaya manusia 
yang berintegritas dan berpikir maju 
Mengembang Tridharma Perguruan Tinggi 
Memperkaya budaya bangsa 
 
Politeknik Neger Jakarta 
Terus maju 
Terus maju 
Dan jaya 

	  
 
--------- 
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INDONESIA RAYA 
Cipt. W.R. Supratman 
 

 
Indonesia Tanah Airku 
Tanah tumpah darahku 
Di sanalah aku berdiri 
Jadi pandu ibuku 
Indonesia kebangsaanku 
Bangsa dan Tanah Airku 
Marilah kita berseru 
Indonesia bersatu 
 
Hiduplah tanahku 
Hiduplah negeriku 
Bangsaku Rakyatku semuanya 
Bangunlah jiwanya 
Bangunlah badannya 
Untuk Indonesia Raya 
 
#  Indonesia Raya 
 Merdeka Merdeka 
 Tanahku negeriku yang kucinta 

 Indonesia Raya 
 Merdeka Merdeka 
 Hiduplah Indonesia Raya 
 
Ulangi # 
 
------------ 
 
 

 
BAGIMU NEGERI 
Cipt. Kusbini 
 

 
Padamu negeri kami berjanji 
Padamu negeri kami berbakti 
Padamu negeri kami mengabdi 
Bagimu negeri jiwa raga kami 
 
----------- 
 
 
 



Jl. Prof. DR. G.A. Siwabessy, Kampus Baru UI, 
Depok, Jawa Barat 16424


