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Peraturan dan Tata Tertib Pra Studi 

Jurusan Teknik Mesin 

Politeknik Negeri Malang 

Tahun 2019 

1. Mahasiswa baru wajib datang pukul 05.00 WIB di Kampus Politeknik Negeri 

Malang (Gerbang 4 Polinema dekat ATM). 

2. Mahasiswa baru dilarang membawa Kendaraan Pribadi. 

3. Mahasiswa baru dilarang membawa handphone/alat komunikasi dalam bentuk apapun, 

Jika diperlukan bisa menghubungi panitia terlebih dahulu. (NB: Jadwal kepulangan jam 

16.00) 

4. Mahasiswa baru dilarang membawa dan menggunakan senjata tajam, senjata api, 

narkotika, rokok, dan ,minuman keras. 

5. Mahasiswa baru dilarang memakai perhiasan secara berlebihan (Kalung, Gelang, Cincin, 

dll). 

6. Mahasiswa baru (Laki-Laki) wajib memotong rambut dengan ukuran : 0 - 0 - 1 mm. 

7.  Mahasiswa baru (Perempuan) yang tidak berkerudung rambut dikepang 2 dan diikat 

pita biru, untuk yang berkurudung kedua ujung kerudung diikat dengan pita warna biru 

(Kerudung segi empat berwarna hitam polos). 

8. Mahasiswa baru wajib memakai baju LDK warna biru muda pada hari pertama dan baju 

LDK warna biru tua pada hari kedua (Di lengan kanan diikatkan pita warna biru lebar 

50mm). 

9. Mahasiswa baru wajib memakai ikat pinggang (standard) warna hitam (dilarang 

memakai sabuk gasper). 

10. Mahasiswa baru wajib memakai Celana kain berwarna hitam polos (tidak jeans dan 

tidak ketat). 

11. Mahasiswa baru wajib memakai Sepatu Safety berwarna Hitam dan kaos kaki berwarna 

hitam. 

12. Mahasiswa baru yang mempunyai penyakit khusus wajib membawa obat-obatan pribadi 

dan pita putih lebar 50mm. 
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Selama Kegiatan berlangsung : (Sesuai Surat Keputusan Direktur Polinema No. 530 tahun 2017) 
 

1. Mahasiwa baru Wajib mengikuti seluruh rangkaian kegiatan , sesuai dengan jadwal 

yang ditetapkan. 

2. Mahasiswa baru Wajib menjaga sopan santun/etika dan tata krama. 

3. Mahasiswa baru dilarang meninggalkan kegiatan tanpa seizin panitia pelaksana. 

4. Mahasiswa baru wajib memakai atribut yang sudah ditentukan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


