
KETENTUAN MASA BIMBINGAN DASAR MAHASISWA  

POLITEKNIK PEMBANGUNAN PERTANIAN MALANG 

TAHUN AKADEMIK 2020/2021 

 

A. Peraturan MABIDAMA 2020 

1. Mahasiswa baru WAJIB mentaati peraturan dan tata tertib MABIDAMA 2020. 

2. Mahasiswa baru WAJIB membawa atau memakai peralatan dan perlengkapan sesuai 

ketentuan. 

3. Mahasiswa baru WAJIB memperhatikan materi yang disampaikan selama MABIDAMA 

2020 berlangsung. 

4. Mahasiswa baru WAJIB mengikuti petunjuk dan intruksi panitia. 

5. Mahasiswa WAJIB menyelesaikan segala macam penugasan yang diberikan. 

6. Mahasiswa baru WAJIB memakai atribut yang sudah ditentukan oleh panitia. 

7. Mahasiswa baru WAJIB mengikuti seluruh rangkaian acara sebagai salah satu syarat untuk 

mendapatkan sertifikat kelulusan. 

8. Mahasiswa baru dilarang melakukan aktivitas lain selama rangkaian acara berlangsung (yang 

tidak berkaitan dengan rangkaian acara seperti: merekam/mengambil foto, makan, dsb). 

9. Peserta diperkenankan untuk bertanya saat sesi tanya jawab. 

B. Peraturan Media Sosial 

1. Peserta MABIDAMA 2020 WAJIB hadir tepat waktu. 

NB: Diwajibkan menggunakan laptop, apabila tidak memungkinkan 

diperbolehkan/disarankan mengunakan Smartphone dengan ketentuan background 

wajib berwarna PUTIH. 

2. Peserta MABIDAMA 2020 WAJIB mengunduh atau mendownload aplikasi WHATSAPP, 

INSTAGRAM dan ZOOM MEETING serta dapat memperbarui ke dalam versi terbaru. 

3. Peserta MABIDAMA 2020 akan bergabung dalam grup Whatsapp sesuai dengan pembagian 

PLETON yang sudah ditetapkan oleh panitia. 

4. Jika terdapat kendala terkait akses Zoom Meeting  yang dialami oleh Mahasiswa Baru selama 

kegiatan MABIDAMA 2020 berlangsung, maka peserta MABIDAMA 2020 dapat 

menginformasikan atau melaporkan kendala tersebut dalam grup sesuai dengan pembagian 

PLETON yang sudah ditetapkan 

5. Foto profile WhatsApp WAJIB menampilkan wajah (jelas) 

6. Format info WhatsApp (pleton/no absen_nama) contoh: (P3/23_M Vicky)  

7. Untuk peraturan privasi di WA dapat diganti “dapat dilihat oleh semua orang” 



8. Peserta WAJIB menggunakan format username zoom dengan kode dan ketentuan sebagai 

berikut : 

 (Pleton/Prodi.No absen_Nama lengkap_Asal)  

Contoh: (P1/PPB.23_M.Vicky_Pasuruan)  

9. Peserta WAJIB menggunakan virtual background yang sudah telah disediakan oleh panitia 

(apabila menggunakan Smartphone, maka background WAJIB menggunakan 

kain/dinding rumah berwarna PUTIH). 

10. Peserta WAJIB menyalakan kamera saat berada di ruang Zoom Meeting. 

11. Peserta dilarang meninggalkan ruang Zoom Meeting tanpa seizin panitia yang bertugas. 

12. Peserta WAJIB menonaktifkan audio saat materi sedang berlangsung, kecuali ketika sudah 

dipersilahkan oleh moderator. 

C. Peraturan Atribut dan Perlengkapan 

A. Peserta pria mengenakan pakaian 

1. Kemeja putih lengan panjang dan berdasi warna hitam. Kaos kaki hitam dan sepatu 

fantofel hitam  

2. Celana panjang hitam kain (bukan jeans).  

3. Potongan rambut wajib 1 cm, tidak disemir warna-warni, serta tidak diperkenankan 

mengenakan perhiasan.  

4. Tidak berkumis dan tidak berjenggot.  

 

B. Peserta wanita mengenakan pakaian :  

1. Kemeja/Blouse putih lengan panjang dan tidak transparan, kaos kaki hitam dan Sepatu 

fantofel hitam.  

2. Rok panjang hingga tumit berwarna hitam (Tidak ketat)  

3. Bagi yang berhijab berwana putih polos dan dililit rapi.  

4. Potongan rambut wajib dipotong 3 jari di bawah telinga, dan tidak menutupi kerah 

baju.  

C. Menggunakan dasi hitam polos.  

D. Menggunakan gasper/ sabuk berwarna hitam dan tidak mecolok atau terlalu besar.  

E. Dilarang menggunakan riasan secara berlebihan.  

F. Tidak memakai perhiasan berlebih (bagi yang perempuan).  

G. Menggunakan name tag terbuat dari kertas buffalo warna hijau muda dengan 

format sebagai berikut : 

 Nama Lengkap, Asal Daerah, Pleton. Ukuran 20 cm x 10 cm (kondisional) 

H. Untuk peserta yang tidak memiliki laptop memakai pita warna merah di sebelah 

dada kanan (kondisional) 



D. Peraturan Saat Mengikuti Webinar (Prodi Penyuluhan Pertanian Berkelanjutan) 

1. Peserta harus sudah bergabung dalam Zoom Webinar minimal 10 menit sebelum 

seminar dimulai  

2. Webinar akan dimulai tepat pukul 08.00 WIB, 14.00 WIB, Seluruh peserta akan 

di admit terlebih dahulu oleh host sebelum masuk ke dalam Zoom Webinar. 

3. Peserta wajib menggunakan nama asli untuk mempermudahkan verifikasi saat 

tanya jawab dan absensi. 

4. Peserta wajib mematikan suara (mute) selama berlangsungnya seminar agar 

penyampaian materi oleh narasumber bisa terdengar dengan baik. 

5. Peserta dapat mengajukan pertanyaan saat sesi tanya jawab melalui fitur chat 

secara tertulis dengan terlebih dahulu menuliskan nama dan pertanyaan secara 

singkat dan jelas atau secara langsung secara dengan cara mengangkat tangan 

(menekan tombol raise hand) 

6. Peserta mohon memakai pakaian yang rapi selama pelaksanaan webinar, dengan 

ketentuan :  

a. Hari ke-1  

- Memakai kemeja putih polos 

- Berdasi hitam  

- Jilbab hitam untuk putri dan dililit 

- Bawahan hitam  

- Sepatu hitam  

- Atribut lengkap (ikat pinggang) 

b. Hari ke-2  

- Memakai kemeja batik bebas rapi  

- Bawahan hitam  

- Sepatu hitam  

- Jilbab hitam untuk putri  

  



c. Hari ke-3 

- Memakai kemeja bebas rapi  

- Bawahan hitam  

- Sepatu hitam  

- Mengenakan name tag dengan ukuran 15 x 10 cm berisikan : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POIN  

 Saat kegiatan mabidama berlangsung dilaksanakan sistem poin, dimana terdapat poin 

pelanggaran dan penghargaan yang bernilai 5, 10, dan 15. Setiap Mahasiswa Baru memiliki poin 

100 dan ini berlaku untuk 6 hari selama mahasiswa baru melaksanakan kegiatan MABIDAMA 

2020. Akan diberlakukan sistem pengurangan poin ketika Mahasiswa Baru melakukan suatu 

pelanggaran, begitu juga untuk poin penghargaan. Setiap poin akan bertambah jika mahasiswa 

baru melakukan kegiatan sesuai dengan ketentuan yang ada pada poin yang sudah ditentukan.  

 Untuk ambang nilai dalam poin pelanggaran yaitu 50 , untuk poin yang kurang dari 50 akan 

mendapatkan predikat kurang baik yang dimana akan berpengaruh terhadap kelulusan 

Mahasiswa Baru. Tetapi untuk poin penghargaan bisa didapatkan sebanyak-banyaknya dan akan 

mendapatkan reward tersendiri.  

Kategori Poin  

1. Poin >50 (terbaik) 

2. Poin 50 (baik) 

3. Poin <50 (kurang baik) 

Poin Pelanggaran  

1. Bermain handphone (memfoto,memvideo) (30)  

2. Sering keluar masuk zoom meeting saat penyampaian materi tanpa izin (15)  

3. Terlambat memasuki ruang zoom meeting(10)  

4. Menonaktifkan kamera saat penyampaian materi (5)  

5. Atribut yang kurang lengkap (10)  

NAMA MABA  

NAMA LATIN TANAMAN 

(Bebas) 

ASAL DAERAH MABA 



6. Makan saat penyampaian materi (10)  

7. Tidak memperhatikan atau tidak menghiraukan pemateri (10)  

8. Bersikap tidak sopan (10) 

Poin Penghargaan  

1. Tanggap (15)  

2. Kepemimpinan dan tanggung jawab (15)  

3. Aktif dalam sesi tanya (15)  

4. Problem Solving (15)  

 


