
 

 



PENUGASAN PRA PKKMB 

 

 
PRINT BUKU SAKU (NOTEBOOK) 

 

● Cover Notebook https://s.id/CoverNotebook 

● Soft file Cover Booklet diprint + 25 kertas kosong 

● Hasil print dibentuk notebook dengan spiral 

● Notebook berukuran A5 dengan ketentuan: 

● Cover depan di print pada kertas buffalo putih dan cover belakang warna merah 

● Isi buku menggunakan kertas HVS A5. 

● Menggunakan mika bening pada bagian depan dan belakang cover. 

● Dijilid dengan menggunakan ring plastik berwarna hitam. 

● Notebook berisi 25 lembar, dengan diberi nomor pada masing-masing halaman (bolak 

balik/total 50 halaman) di pojok kanan bawah dengan bolpoin berwarna hitam. 

● Identitas ditulis pada halaman cover notebook. 

● Membuat gambar helm Spartan (Maskot/Ikon Laskar) pada kolom yang disediakan pada 

halaman cover. Alat yang digunakan bebas. 

● Diberi nama, NIM, prodi, nama kelompok kecil dan besar pada bagian cover buku 

● Buku digunakan Maba sebagai tempat untuk meresume, meminta tanda tangan 

Pendamping Kelompok (PK) saat presensi kedatangan dan sebagai buku catatan 

kesalahan/pelanggaran tata tertib 

● Halaman 1 ditulis tangan Visi, Misi Fakultas Vokasi Universitas Airlangga 

● Halaman 2 ditulis tangan Jingle Vokasi Universitas Airlangga. 

● Halaman 3-4 ditulis tangan Sejarah Fakultas Vokasi 

● Halaman 5 digambar Lambang Fakultas Vokasi dan Benderanya (alat yang digunakan 

bebas) 

 

 
ID CARD PESERTA 

 

Ketentuan ID Card 
 

● Menggunakan ID Card yang telah ditentukan oleh panitia. 

● ID Card dapat diakses di https://s.id/IDCardLaskar 

● Di-print di kertas buffalo putih dengan ukuran A5 

● Keterangan Nama, Fakultas, Kelompok Besar, dan Kelompok kecil. 

● Foto berukuran 4x6 (foto cybercampus), background merah. 

● ID Card dilaminating. 

● Dilubangi di bagian tengah 

● Tali ID Card menggunakan lanyard berwarna merah 

https://s.id/CoverNotebook
https://s.id/IDCardLaskar


 

PERLENGKAPAN YANG DIBAWA 

1. Id card 

2. Alat tulis 

3. Buku notebook 

4. Alat sholat 

5. Sandal (khusus untuk waktu beribadah) 

6. Sajadah (Alas Sholat) 

7. Botol minum atau tumbler (sudah berisi) 

8. Bendera plastik (di hari ke 2) 

9. Almamater (di hari ke 3) 

10. Hp atau alat komunikasi ( di silent ) 

11. Obat Pribadi 

12. Jas hujan/ payung 

13. Snack dengan clue: snacking with no worry 

 

"BERKABAR" (Berbagi Kabar Laskar) 
 

● Membuat akun portal berita (Kompasiana, Tribunnews, dan lain sebagainya) 

● Maba membuat akun portal berita yang nantinya akan diisi oleh penugasan PKKMB 

Fakultas ataupun Laskar dan kegiatan selama berkuliah 

● Akun portal berita Maba berisi wajib diberi keterangan mengenai pendidikannya saat ini 

(universitas, fakultas dan prodi) 

● Registrasi akun menggunakan email domain Universitas Airlangga (vokasi.unair.ac.id) 

● Setiap penugasan pembuatan artikel akan diupload/dipublikasikan di akun portal berita 

masing-masing 

 

 
List Akun Instagram, Twitter dan portal berita 

 

● Maba akan diberikan Google Form untuk pengisian data 

https://bit.ly/DataSosmedDanPortalBerita 

● Data list akun Instagram, Twitter dan portal berita yang ada akan dipergunakan sebijak 

bijaknya untuk pengecekan tugas Maba 

● Akun Maba yang dilist tidak boleh diprivate selama kegiatan PKKMB ataupun Laskar 

sebagai bentuk pengecekan tugas oleh Pendamping Kelompok 

● Diharapkan Maba menggunakan first account-nya dalam melakukan penugasan. 

https://bit.ly/DataSosmedDanPortalBerita


"FOLLOW AKU" 
 

● Maba diarahkan untuk mem-follow akun Instagram Fakultas Vokasi, BEM Vokasi dan 

Laskar sebagai salah satu wadah penyampaian dan penyebaran informasi 

● Kemudian sebagai bentuk branding fakultas dalam memperkenalkan Vokasi ke Maba 
 

1. IG Fakultas Vokasi : vokasi.unair 

https://instagram.com/vokasi.unair?igshid=YmMyMTA2M2Y= 

2. IG BEM Vokasi : bemvokasiunair 

https://instagram.com/bemvokasiunair?igshid=YmMyMTA2M2Y= 

3. IG Laskar : laskarvokasiunair 

https://instagram.com/laskarvokasiunair?igshid=YmMyMTA2M2Y= 

4. Twitter BEM Vokasi : BemVokasiUnair 

https://twitter.com/BemVokasiUnair?t=u_9-R6754pVPZBCzK-HZSQ&s=09 

 

 
"TENTANG AKU" 

 

● Pengisian Google Form mengenai kesehatan jasmani Maba melalui 

https://bit.ly/DataKesehatanMabaFV22 

● Google Form akan disebar melalui PK dan Instagram Laskar 

● Data form akan digunakan untuk mengelompokkan Maba serta sebagai tanda Maba yang 

harus mendapat perhatian lebih 

● Diharapkan Maba mengisi form dengan sejujur-jujurnya 

https://instagram.com/vokasi.unair?igshid=YmMyMTA2M2Y%3D
https://instagram.com/bemvokasiunair?igshid=YmMyMTA2M2Y%3D
https://instagram.com/laskarvokasiunair?igshid=YmMyMTA2M2Y%3D
https://twitter.com/BemVokasiUnair?t=u_9-R6754pVPZBCzK-HZSQ&s=09
https://bit.ly/DataKesehatanMabaFV22


PENUGASAN HARI PERTAMA PKKMB 

 

 

Upload Twibbon Laskar 
 

● Maba dapat mengakses twibbon di https://s.id/TwibbonLaskarVokasi2022 

● Twibbon dapat di upload di instagram dengan caption 

[LASKAR VOKASI 2022] 

“Gantung kan cita-citamu setinggi langit! Bermimpilah setinggi langit. Jika engkau jatuh, 

engkau akan jatuh di antara bintang-bintang.” – Bung Karno 

Halo saya ... dari Program Studi ... dan saya siap mengikuti rangkaian kegiatan PKKMB 

Laskar Vokasi 2022. Saya akan berjuang untuk mewujudkan impian saya, agar 

terciptanya SDM unggul dan membawa perubahan ke arah lebih maju. 

#VokasiUNAIR #VokasiSigap #LaskarVokasi2022 #BanggaVokasi #UNAIRHebat 

#Twibbon 

● Tag akun @vokasi.unair @bemvokasiunair @laskarvokasiunair 

● Deadline : 24 Agustus 2022 Pukul 06.00 WIB 

 

 

"Kali (X)" (Kenali Aku Laskar Vokasi) 
 

● Perkenalan Kelompok Kecil (10 Maba) 

● Penugasan berbentuk video portrait, dikirim di feeds / reels Instagram 

● Dibuat sekreatif mungkin 

● Video berdurasi 3-5 menit 

● Berisi keterangan nama kelompok besar & kecil, yel-yel atau jargon, foto/gambar masing 

masing anggota 

● Disertai data diri lengkap (Nama dan prodi) 

● Isi tidak mengandung unsur SARA, pornografi atau ujaran kebencian serta sopan 

● Tag akun @vokasi.unair @bemvokasiunair @laskarvokasiunair 

● Disertai logo Laskar, Vokasi, dan Unair yang dapat diakses di 

https://s.id/LogoPenugasanLaskar 

● Ditambahkan hashtag 

#LaskarVokasi2022 #VokasiSigap #BanggaVokasi #VokasiUnair #369 

#UniversitasAirlangga #Nama kelompok besar & kecil #PKKMB 

#KenaliAkuLaskarVokasi 

● Deadline: 25 Agustus 2022 Pukul 06.00 WIB (1 hari setelah pemberian penugasan) 

https://s.id/TwibbonLaskarVokasi2022
https://s.id/LogoPenugasanLaskar


Branding Diri 
 

● Penugasan berbentuk video portrait, dikirim di feed/ reels Instagram 

● Dibuat sekreatif mungkin 

● Video berdurasi 1-3 menit 

● Video berisi perkenalan nama, prodi, asal daerah, minat, bakat, alasan masuk vokasi 

(perjuangan dan sepak terjangnya) dan rencana kedepannya 

● Isi tidak mengandung unsur sara, pornografi atau ujaran kebencian serta sopan 

● Tag akun @vokasi.unair @bemvokasiunair @laskarvokasiunair 

● Disertai logo Laskar, Vokasi, dan Unair, yang dapat diakses di 

https://s.id/LogoPenugasanLaskar 

● Ditambahkan Hashtag 

#LaskarVokasi2022 #VokasiSigap #BanggaVokasi #VokasiUnair #369 

#UniversitasAirlangga #Nama kelompok besar & kecil #PKKMB #BrandingDiri 

● Deadline: Kamis 25 Agustus 2022 Pukul 06.00 WIB (1 hari setelah pemberian 

penugasan) 

 

 
"Artikulasi" (Artikelku dalam vokasi) 

 

● Pembuatan artikel dengan tema yang ditentukan 

● Tema : "Masa depan cerah Ksatria Laskar menyongsong Society 5.0" 

● Diterbitkan dalam portal berita yang telah dibuat 

● Minimal 200 kata 

● Judul tidak boleh mengandung unsur sara, dan tetap memperhatikan etika maupun sopan 

santun 

● Isi tidak mengandung unsur sara, pornografi, menjatuhkan, dan mengundang ujaran 

kebencian serta tetap memperhatikan etika ataupun sopan 

● Menggunakan #LaskarVokasi2022 #BanggaVokasi #VokasiUnair #UniversitasAirlangga 

#369 #UnairHebat 

● Deadline: Kamis 25 Agustus 2022 Pukul 06.00 WIB (1 hari setelah pemberian 

penugasan) 

https://s.id/LogoPenugasanLaskar


PENUGASAN HARI KEDUA PKKMB (Laskar) 
 

FGD 
 

● Diskusi kelompok mengenai tema yang diangkat dalam sudut pandang general 

● Topik: "Kenapa Harus Vokasi Unair?" 

● Setiap Kelompok Besar diberikan waktu 5 menit untuk memilih anggota yang akan 

didelegasikan 

● Perwakilan delegasi yang sudah maju akan dikelompokkan berdasarkan peran yang akan 

dimainkan 

1. Kelompok 1-6: Sebagai Mahasiswa 

2. Kelompok 7-12: Sebagai Masyarakat 

3. Kelompok 13-19: Sebagai Instansi Pemerintah atau Perusahaan 

 
● Kelompok yang telah terbentuk akan diberikan waktu untuk berdiskusi selama 5 menit 

mengenai topik yang dibahas 

● Kemudian setiap perwakilan Maba akan diberikan waktu untuk menyuarakan hasil 

pemikirannya selama berdiskusi 

● Apabila ada bantahan atau sanggahan maka dapat disuarakan menunggu izin dan 

kesempatan dari KOC dan WAKOC 

Roleplay 
 

● Visualisasi hasil FGD ke dalam video 

● Masing-masing individu dapat mempublikasikan sudut pandangnya sebagai 

a. Kelompok 1-6: Mahasiswa 

b. Kelompok 7-12: Masyarakat 

c. Kelompok 13-19: Perusahaan/Instansi Pemerintah 

● Diharapkan Maba bisa menuangkan hasil pemikirannya sendiri dan bukan mengcopy 

milik orang lain 

● Di-upload ke reels Instagram 

● Dengan awal caption, Saya....... dari prodi…….. kelompok……. akan menyampaikan 

hasil FGD dengan tema….. .berperan sebagai…….. 

Saya memiliki opini.... 

● Isi tidak mengandung unsur sara, pornografi, menjatuhkan dan mengundang kebencian 

serta tetap memperhatikan etika maupun sopan santun 

● Disertai #LaskarVokasi2022 #VokasiSigap #BanggaVokasi #VokasiUnair #369 

#UniversitasAirlangga #Nama kelompok besar & kecil #PKKMB #HasilFGD #Roleplay 

#Berpikirkritis #Roleplay #Peran (Diubah sesuai peran masing-masing) 

● Tag account @vokasi.unair @bemvokasiunair @laskarvokasiunair 

● Deadline: Jumat 26 Agustus 2022 Pukul 06.00 WIB 



 

"UKT" (Upload Kata di Twitter) mengenai hasil FGD dan roleplay 
 

● Visualisasi hasil FGD yang telah disusun dan direvisi 

● Isi tidak mengandung unsur sara, pornografi, menjatuhkan dan mengundang kebencian 

serta tetap memperhatikan etika maupun sopan santun 

● Diunggah ke Twitter menggunakan hashtag #LaskarVokasi2022 #VokasiSigap 

#BanggaVokasi #VokasiUnair #369 #UniversitasAirlangga #Nama kelompok besar & 

kecil #PKKMB #HasilFGD #Roleplay #Berpikirkritis 

● Waktu peng-upload-an diserentakkan agar mencapai trending topic 
 

 

 

PENUGASAN HARI KETIGA PKKMB (Laskar) 
 

Apresiasi 
 

● Maba diajak untuk mengapresiasi diri, memberikan kesan pesan selama PKKMB 

Fakultas Vokasi 2022. 

● Menyertakan input yang didapat selama kegiatan berlangsung melalui instastory dan 

feeds Instagram. 

● Caption bebas, asal tidak menjatuhkan, tidak mengandung unsur sara dan sopan. 

● Tag account @vokasi.unair @bemvokasiunair @laskarvokasiunair 

● Maksimal 7 jam setelah Laskar Vokasi di tutup. 

● Deadline: Jum'at 26 Agustus 2022 Pukul 23.59 



 

ATRIBUT 

 

1. Atribut Pakaian saat hari pertama : 

 
LAKI-LAKI: 

● Memakai kemeja lengan panjang berwarna putih polos 

● Celana kain Panjang warna hitam polos 

● Sabuk hitam polos (tidak berpola) 

● Rambut di tata rapi 

● Jika rambut panjang, diikat dengan ikat rambut warna hitam 

● Memakai Name Tag/ ID Card 

● Membawa notebook. 

● Sepatu wajib hitam polos 

PEREMPUAN: 

● Memakai kemeja lengan panjang berwarna putih polos 

● Rok wiru atau span panjang warna hitam polos (tidak ketat). 

● Sabuk hitam polos (tidak berpola). 

● Jika berjilbab, menggunakan jilbab berwarna putih, segi empat tidak tembus pandang dan 

polos. 

● Memakai Name Tag/ ID Card 

● Jika berambut panjang, diikat dengan ikat rambut berwarna hitam. 

● Membawa notebook. 

● Sepatu wajib hitam polos. 

 

 
2. Atribut Pakaian saat hari kedua: 

 
LAKI-LAKI: 

● Memakai kemeja lengan panjang warna putih polos. 

● Celana kain panjang warna hitam polos. 

● Sabuk hitam polos (tidak berpola). 

● Rambut di tata rapi. 

● Jika berambut panjang, diikat dengan ikat rambut berwarna hitam. 

● Memakai Name Tag/ ID Card 

● Membawa notebook. 

● Sepatu wajib hitam polos 



PEREMPUAN: 

● Memakai kemeja lengan panjang warna putih polos. 

● Rok wiru atau span panjang warna hitam polos (tidak ketat). 

● Sabuk hitam polos (tidak berpola). 

● Jika berjilbab, menggunakan jilbab berwarna putih, segi empat tidak tembus pandang dan 

polos. 

● Jika berambut panjang, diikat dengan ikat rambut berwarna hitam. 

● Memakai Name Tag/ ID Card 

● Membawa notebook. 

● Sepatu wajib hitam polos 

 

 
3. Atribut pakaian saat hari ketiga: 

 
LAKI-LAKI: 

● Kaos lengan panjang berwarna putih. (Seperti pada saat Amerta) 

● Celana olahraga/training gelap. (Seperti pada saat Amerta) 

● Sabuk hitam polos (tidak berpola). 

● Rambut di tata rapi. 

● Jika berambut panjang, diikat dengan ikat rambut berwarna hitam. 

● Memakai Name Tag/ ID Card 

● Membawa notebook. 

● Bersepatu. 

● Membawa topi. 

 
PEREMPUAN: 

● Kaos lengan panjang berwarna putih polos. (Seperti pada saat Amerta) 

● Celana olahraga/training gelap. (Seperti pada saat Amerta) 

● Sabuk hitam polos (tidak berpola). 

● Jika berjilbab, menggunakan jilbab berwarna putih, segi empat tidak tembus pandang dan 

polos. 

● Jika berambut panjang, diikat dengan ikat rambut berwarna hitam. 

● Memakai Name Tag/ ID Card 

● Membawa notebook. 

● Bersepatu. 

● Membawa topi. 



TATA TERTIB PESERTA 

 
1. Datang tepat waktu ( Maksimal 15 menit sebelum registrasi) 

2. Mentaati Tata tertib PKKMB LASKAR VOKASI 2022. 

3. Harus mengikuti seluruh rangkaian kegiatan PKKMB dan kecuali jika tidak mengikuti 

kegiatan harus dengan alasan yang dibenarkan ( jika sakit, didukung dengan surat 

keterangan dokter dan lainnya) 

4. Memakai atribut dan pakaian yang ditentukan. 

5. Wajib menghafalkan lagu Jingle Vokasi 

6. Dilarang merokok, dilarang minum minuman keras(yang memabukkan) dan dilarang 

membawa senjata tajam, senjata api atau kembang api. 

7. Dilarang Menggunakan/Membawa/Memakai narkoba dan sejenisnya 

8. Dilarang bertindak asusila, Pelecehan seksual dan semacamnya. 

9. Dilarang melakukan tindakan kriminal dan sejenisnya 

10. Dilarang memprovokasi kegiatan yang dapat menimbulkan kericuhan selama kegiatan 

berlangsung. 

11. Tidak diperkenankan menggunakan perhiasan dan peralatan make up berlebihan selama 

acara PKKMB berlangsung, 

12. Tidak diperkenankan meninggalkan PKKMB tanpa seizin dari panitia atau pendamping 

kelompok masing-masing. 

13. Menggunakan pakaian rapi dan sopan sesuai ketentuan. 

14. Mengikuti petunjuk dan instruksi dari panitia dan pendamping kelompok. 

15. Memperhatikan materi/instruksi yang diberikan pendamping kelompok dan dilarang tidur 

16. Memakai masker dan handsanitizer 

17. Absen sebanyak 2 kali (datang dan pulang) 

18. Keterlambatan maksimal 30 menit setelah acara dibuka. 



Para Peserta PKKMB LASKAR VOKASI 2022 memiliki hak untuk: 

 

1. Peserta berhak mendapat perlindungan dan perlakuan yang adil dan sama oleh panitia. 

2. Peserta berhak mendapatkan materi yang bertujuan untuk membangun wawasan, 

kepribadian, dan pengembangan skill. 

3. Peserta berhak bertanya, meminta penjelasan, dan bimbingan dari PKKMB LASKAR 

VOKASI 2022. 

4. Peserta berhak memberikan dan mengutarakan pendapat/opini untuk membela diri, 

selama itu masih bisa dipertanggungjawabkan dan disertai dengan bukti/sanksi. 

 
Para Peserta PKKMB LASKAR VOKASI 2022 memiliki kewajiban untuk: 

 

1. Para peserta harus bersikap jujur, disiplin dan bertanggungjawab dalam mengikuti 

keseluruhan acara PKKMB LASKAR VOKASI 2022 dari pembukaan hingga penutupan 

dengan tepat waktu dan selalu sigap atas seluruh kegiatan yang berlangsung. 

2. Para peserta wajib mengenakan tanda pengenal diri dan seluruh atribut PKKMB 

LASKAR VOKASI 2022 yang sudah ditetapkan Panitia dan diharuskan untuk menjaga 

keutuhan masing-masing atribut dan tanda pengenal diri. 

3. Para peserta wajib memahami dan mentaati seluruh peraturan dan instruksi yang telah 

diberikan oleh Panitia PKKMB LASKAR VOKASI 2022. 

4. Para peserta wajib menghormati para Staf/Dosen VOKASI UNAIR, Panitia PKKMB 

LASKAR VOKASI 2022, kakak tingkat, pekerja di VOKASI UNAIR, dan semua orang 

yang ada dengan cara memberi salam, menyapa, memberi senyuman, ramah, dan 

berperilaku sopan dan santun. 

5. Para peserta diharuskan saling mengenal dan mengetahui peserta/Maba dan Panitia 

LASKAR VOKASI. 

6. Para peserta wajib menggunakan pakaian yang rapi dan sopan sesuai dengan tipe pakaian 

yang ditentukan. 

7. Para peserta wajib menggunakan masker dan mentaati prokes selama kegiatan PKKMB 

LASKAR VOKASI 2022. 

8. Para peserta wajib menjaga dan menjunjung tinggi nama baik kampus UNIVERSITAS 

AIRLANGGA dan diri sendiri, kebersihan pribadi dan lingkungan sekitar, dan mencegah 

hal-hal yang merugikan semua pihak. 

9. Para peserta wajib membangkitkan dan mempertahankan kekompakan antara Peserta 

PKKMB LASKAR VOKASI 2022 dengan cara kenal satu sama lain, saling memberikan 

perhatian dan dukungan, peduli, menghargai satu sama lain, dan menjaga keamanan 

kelompok masing-masing. 



10. Para peserta wajib membawa obat-obatan yang diperlukan dan dibutuhkan selama 

kegiatan berlangsung (khususnya bagi mereka yang punya sakit bawaan) dan menjaga 

stamina tubuh dan kesehatan pribadi. 

11. Para peserta wajib bagi wanita tidak diperkenankan memakai kutek, dan tidak make-up 

tebal serta mencolok selama PKKMB LASKAR VOKASI 2022 berlangsung. 

12. Wajib bagi pria yang berambut panjangnya harus diikat rapi. 

13. Peserta wajib menjaga barang pribadi (alat komunikasi wajib dinonaktifkan atau mode 

silent selama acara sedang berlangsung sampai dengan selesai) dengan konsekuensi 

apabila terjadi kehilangan bukan menjadi tanggung jawab PANITIA. 

 
BENTUK TINDAKAN YANG AKAN DIKENAKAN KONSEKUENSI : 

 

RINGAN : 

 

1. Terlambat 

2. Membuat kegaduhan selama PKKMB berlangsung.. 

3. Atribut tidak lengkap. 

 
 

SEDANG : 

 

1. Berkata ataupun melakukan tindakan tidak sopan. 

2. Berpakaian tidak sesuai dengan ketentuan. 

3. Membuang sampah tidak pada tempatnya. 

4. Menggunakan perhiasan dan peralatan make up berlebihan. 

5. Keluar dari acara PKKMB tanpa izin dari pemandu kelas atau panitia. 

 
 

BERAT : 

 

1. Membawa senjata, miras, obat terlarang, narkoba dan hal- hal yang berbau pornografi. 

2. Merokok/vape/POD ketika PKKMB maupun ishoma dan di lingkungan kampus. 

3. Tidak berangkat atau tidak mengikuti PKKMB tanpa keterangan. 

4. Melakukan tindakan kriminal. 



KONSEKUENSI : 

 

RINGAN 

1. Pendekatan 

2. Teguran lisan 

 
SEDANG 

1. Menganalisis berita yang sedang update. (ditulis tegak bersambung) 

2. Membawa penugasan dua kali lipat dari sebelumnya. 

3. Menuliskan cita-cita dalam bentuk cerita. (tulis tangan) 

4. Membawa buku yang berkaitan dengan pendidikan (1 buku). 

5. Menulis tanda tangan panitia dan menjelaskan kesalahannya 

6. Melakukan pemanggilan pada Maba yang melakukan pelanggaran berulang-ulang. 

 
BERAT : 

1. Menemui Ketua Panitia PKKMB LASKAR VOKASI 2022 

2. Membuat surat Pernyataan yang ditandaTangani Ketua LASKAR VOKASI 2022, Ketua 

PKKMB VOKASI 2022, dan Wakil Dekan 1 



 

 

 

 

 
VISI 

VISI & MISI 

FAKULTAS VOKASI 

UNIVERSITAS AIRLANGGA 

 

Menjadi Fakultas Vokasi yang mandiri, inovatif, terkemuka di tingkat nasional dan internasional 

sebagai pelopor pengembangan ilmu terapan berdasarkan moral agama. 

MISI 

1. Menyelenggarakan dan mengembangkan pendidikan vokasi di bidang kesehatan, 

teknologi, sosial humaniora yang mampu bersaing di tingkat nasional dan internasional. 

2. Menyelenggarakan penelitian terapan yang inovatif dan mendarmabaktikan keahlian 

vokasi berlandaskan nilai kebangsaan dan moral agama untuk menunjang 

pengembangan pendidikan vokasi dan pengabdian kepada masyarakat. 

3. Mengembangkan kompetensi kewirausahaan pada bidang kesehatan, teknologi maupun 

sosial humaniora. 



JINGLE VOKASI 
 
 

Gelombang muda pemudi, 

Laskar maju tanpa henti 

Tunjukan pada dunia 

Vokasi pilihanku 

Menjadi diploma yang terhebat 

Kita junjung kebersamaan 

Buktikan kita bisa 

Excellent with morality 

Reff: 

Gelora muda mudi 

Vokasi Airlangga 

Membara slalu setia menjaga 

Demi yang tercinta 

Vokasi Airlangga akan selalu berjuang 

 

 
 

Kita bangga vokasi 

Laskar prestasi 

Vokasi untuk negeri 

Kita bangga vokasi 

Siap beraksi 

Vokasi untuk negeri 
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