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KATA PENGANTAR 

 

 Mengawali memasuki kehidupan kampus, mahasiswa dihadapkan pada tantangan 

terkait dengan proses adaptasi. Karakteristik pembelajaran yang relatif berbeda di Perguruan 

Tinggi yaitu pendidikan yang berbasis pada otonomi keilmuan mengharuskan mahasiswa 

melakukan percepatan proses kebebasan dalam pengembangan kreativitas akademiknya 

sebagai bagian strategi mereka dalam menempuh pendidikan di perguruan tinggi. Berbagai 

terobosan baru dalam menunjang proses pembelajaran melalui penyediaan berbagai sarana 

dan prasarana dan cara mengaksesnya juga sangat penting. 

Tantangan besar yang dihadapi perguruan tinggi termasuk Fakultas Ekonomi dan 

Bisnis Universitas Udayana yakni menciptakan lulusan yang berkompeten dan berdaya saing 

tinggi, juga menuntut pola-pola bimbingan dan proses pembelajaran yang tepat dan 

menghindari berbagai akses negatif yang mungkin terjadi. Melalui pengenalan kehidupan 

kampus diharapkan tujuan dan sasaran percepatan proses adaptasi kehidupan kampus bagi 

mahasiswa baru dapat tercapai. 

 Dalam upaya persiapan mahasiswa baru memasuki kehidupan kampus tersebut, maka 

mahasiswa harus mempersiapkan diri sebaik-baiknya agar dapat melewati berbagai tantangan 

yang ada. Terkait dengan hal tersebut, sangat penting bagi mahasiswa baru untuk 

mempersiapkan diri sebaik-baiknya agar bisa melewati berbagai tantangan. Beragamnya pola 

bimbingan mahasiswa dalam memasuki kehidupan kampus berpotensi menimbulkan berbagai 

akses negatif dalam pelaksanaannya. Karenanya sangat diperlukan panduan dan kesamaan 

persepsi dalam pelaksanaan pola bimbingan mahasiswa di perguruan tinggi.  

Panduan ini terdiri atas pengenalan berbagai Program Kemahasiswaan yang berada di 

bawah koordinasi Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Informasi. Atas kerjasama dan 

partisipasi berbagai pihak secara terkoordinatif dalam penyusunan buku pedoman ini dan 

untuk pencapaian tujuan pembinaan serta bimbingan mahasiswa baru dalam kehidupan 

kampus ini kami ucapkan terimakasih. 
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PROPOSAL KEGIATAN 

GEMA EQUILIBRIUM TERMUDA 2018 

 

I. NAMA KEGIATAN  

Gema Equilibrium Termuda 2018 

 

II. TEMA KEGIATAN 

“Melangkah Bersama Generasi Baru Menuju Insan yang SIGAP ( Solutif, 

Intelektual, Gigih, Andal dan  Perseptif )”  

 

III. LATAR BELAKANG 

Perguruan tinggi merupakan kelanjutan pendidikan menengah yang 

diselenggarakan untuk mempersiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang 

memiliki kemampuan akademis dan profesional yang dapat menerapkan, 

mengembangkan dan menciptakan ilmu pengetahuan, teknologi dan kesenian (UU 2 

tahun 1989, pasal 16, ayat (1)). Memasuki tahap ini siswa yang baru beranjak dari 

Sekolah Menengah Atas (SMA) menuju perguruan tinggi akan merasakan perbedaan 

yang signifikan baik melalui pola pikir, pola hidup, mengatur waktu, serta berbagai 

tuntutan kewajiban sebagai mahasiswa. Perlu adanya sebuah wadah atau kegiatan yang 

mampu mensosialisasikan kehidupan di perguruan tinggi kepada mahasiswa baru. Gema 

Equilibrium Termuda (GET) 2018 memfasilitasi mahasiswa baru dalam beradaptasi 

dengan kehidupan perkuliahan. Disamping itu mahasiswa baru juga akan dibekali dengan 

soft skill dan pengenalan organisasi kemahasiswaan yang terdapat dilingkungan Fakultas 

Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana.  

Sebuah kebanggaan menjadi seorang mahasiswa, karena mahasiswa merupakan 

generasi penerus yang akan menjadi tombak yang melanjutkan estafet perjuangan bangsa 

ini di kancah global. Mahasiswa sebagai agent of change, tidak hanya menjadi penggagas 

perubahan melainkan menjadi objek atau pelaku dari perubahan tersebut. Sebelum hal 

tersebut dapat diwujudkan, mahasiswa harus memiliki karakter diri yang baik. Oleh 

karenanya melalui GET 2018 diharapkan mampu membentuk mindset mahasiswa baru 

dalam meningkatkan kreatifitasnya dalam memecahkan sebuah kondisi ataupun 

permasalahan secara cerdas, berbeda, dan orisinil, serta membawa hasil yang tepat dan 

bermanfaat. Selain itu, melalui GET 2018 dapat membentuk insan solutif, intelektual, 

gigih, andal, perseptif serta mampu menyesuaikan diri dengan perubahan atau fenomena 

baru yang terjadi agar dapat bersaing di kancah global.  
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IV. DASAR PENYELENGGARAAN 

1. Tri Dharma Perguruan Tinggi 

2. Program Kerja Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis 

Universitas Udayana 

 

V. TUJUAN KEGIATAN 

5.1 Tujuan Utama 

Menumbuh kembangkan cakrawala berpikir dan sikap mental mahasiswa baru, 

serta pengenalan secara langsung hal-hal yang berkaitan dengan perguruan tinggi di 

Universitas Udayana pada umumnya dan Fakultas Ekonomi dan Bisnis pada 

khususnya, sehingga mahasiswa baru siap melaksanakan fungsinya secara optimal. 

5.2 Tujuan Khusus 

Adapun tujuan khusus dari pelaksanaan Gema Equilibrium Termuda (GET) 2018 

adalah: 

1. Agar mahasiswa baru menyadari semua hak dan kewajiban sebagai 

mahasiswa. 

2. Menumbuhkan kecintaan dan loyalitas mahasiswa baru terhadap almamater 

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana. 

3. Menumbuhkembangkan kebersamaan dan persatuan di kalangan civitas 

akademika Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana.  

4. Agar mahasiswa baru mempunyai kemampuan dalam berdiskusi dan 

menyampaikan pendapat yang merupakan salah satu bagian dan metode 

perkuliahan. 

5. Menumbuhkembangkan kesadaran berorganisasi, serta meningkatkan jiwa 

kepemimpinan mahasiswa baru khususnya dalam organisasi kemahasiswaan 

di lingkungan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana. 

6. Agar mahasiswa baru dapat membawa dan menjaga nama baik Fakultas 

Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana. 

 

VI. BENTUK, WAKTU DAN TEMPAT KEGIATAN 

Bentuk Kegiatan : Sosialisasi Almamater 

Hari, Tanggal : Kamis, 25 Agustus 2018  

Waktu  : 07.00 – 17.00 WITA 

Tempat   : Auditorium Widya Sabha Universitas Udayana Bukit Jimbaran  
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VII. PENYELENGGARA 

Kegiatan ini dilaksanakan oleh panitia pelaksana Gema Equilibrium Termuda 

(GET) yang dibentuk oleh Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis 

Universitas Udayana bersama pihak Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana. 

 

VIII. PESERTA KEGIATAN 

Seluruh mahasiswa baru Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana. 

 

IX. SUMBER DANA 

Dana Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana. 

 

X. ANGGARAN BIAYA 

Terlampir 

 

XI. SUSUNAN PANITIA 

Terlampir  

 

XII. PENUTUP 

Hal-hal yang belum diatur dan tercantum dalam proposal ini ditetapkan kemudian, 

sesuai dengan waktu dan kebutuhan. Atas perhatian dan kerjasamanya kami mengucapkan 

terima kasih. 
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SUSUNAN PANITIA 

GEMA EQUILIBRIUM TERMUDA 2018 

 

Pelindung : Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana 

  (Dr. I Nyoman Mahaendra Yasa, S.E., M.Si.) 

Penasehat  : Wakil Dekan Bidang Akademik dan Perencanaan   

   Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana  

   (Prof. Dr. Ni Nyoman Kerti Yasa, S.E., M.S.)  

   Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan  

   Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana  

   (Prof. Dr. Ni Luh Putu Wiagustini, S.E., M.Si., Ak.)  

   Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Informasi  

   Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana 

   (Dr. I Dewa Gede Dharma Suputra, S.E., M.Si., Ak.)  

   Koordinator Program Studi Ekonomi Pembangunan  

   (Dr. A.A.I.N. Marhaeni, S.E., M.S.)  

   Koordinator Program Studi Manajemen  

   (Dr. I Gusti Ayu Ketut Giantari, S.E., M.Si.)  

   Koordinator Program Studi Akuntansi  

   (Dr. IGAM Asri Dwija Putri, S.E., M.Si.)  

   Koordinator Program Studi Diploma III Akuntansi   

   (Drs. I Ketut Suryanawa, M.Si., Ak.)  

   Koordinator Program Studi Diploma III Perpajakan  

   (Dr. I Ketut Sujana, S.E., M.Si., Ak.)  

Pendamping Kegiatan : Agus Satria Pramudana, ST, M.Com 

    Dr. Maria M. Ratna Sari, SE, M.Si., Ak 

    Dr. I Made Artha Wibawa, S.E., M.M.   

    Dr. I Gde Kajeng Baskara, S.E., M.M. 

    A.A. Bagus Putu Widanta, S.E., M.Si 

    Ni Putu Ayu Darmayanti, SE.,MM 

    I Gusti Made Suwandana, S.E., M.M 

    Ni Gusti Putu Wirawati, S.E., M.Si.    

Penanggung Jawab : Ketua BEM FEB Unud 

  (Anak Agung Gede Jayanarendra) 

 

 

Koordinator   : Ni Made Cahaya Septya Dewi  (1607511157) 

Lapangan BPM 
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Koordinator : Gede Yuna Winaya (1607531100) 

Lapangan BEM 

Steering Committee : I Gusti Ayu Tara Laksemiyasa Ditha  (1506205122) 

  I Gusti Diah Agung Prabawati S (1515351034) 

  Nanda Yuliana Putri (1506105074) 

  Tebuana Agung Putra  (1506305063) 

 I Putu Yogi Paramarta  (1506105010)  

Panitia Pelaksana : 

Ketua : I Kadek Rian Mahendra (1506305010) 

Wakil Ketua I : Alfen Wijaya Putra (1707525158) 

Wakil Ketua II : Gusti Ayu Kade Wittianjani (1607531051) 

Sekretaris : Kadek Eti Putrika (1607532098) 

Bendahara I : Ana Dwiyanti Candra (1607531034) 

Bendahara II : Made Yolanda Rizkita Margana (1607521079) 

 

       Sie Kesekretariatan 

Koordinator : Devina Danayanti (1607532120) 

Anggota :  Ni Putu Mery Handayani (1607512050) 

  Ni Putu Alma Kalya Almira (1607522043) 

  Putu Winda Agastya Paramita (1607531063) 

  Ni Komang Moniari (1607512071) 

   Sang Ayu Putu Ratih Purnami (1607512072) 

  Theresia Pereira Sarmento (1607522058) 

  Ni Kadek Ari Novi  (1607522055) 

  Ni Putu Dila Ardelia  (1607522150) 

  Ni Luh Putu Lani Saraswati  (1607512053) 

  Ni Luh Ketut Sugi Lestari  (1607531001) 

  Luh Putu Indah Rahmasari  (1607531014) 

  Ni Made Hady Partini  (1607522045) 

  Gusti Ayu Putu Dewi Vidya Ningrum  (1607512070) 

  Ida Ayu Trisna Diannita  (1607512081) 

  Ni Luh Risma Andika Dewi  (1607532087) 

  Ida Ayu Dwi Pusparini Mas  (1607522039) 

 

 Sie Acara 

Koordinator : Ni Putu Ayu Supriati (1506205019) 

Anggota : Ni Kadek Arie Oktaviantari (1506205065) 

         Putu Tera Paradisani  (1506205127) 
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 Putu Ayu Cahya Dewi  (1515251135) 

 Irish Lusi Laksita (1515251114) 

 Ni Putu Wiwik Suastari (1515251104) 

 Ni Wayan Krisnawati (1515251136) 

 Martina Fitriyani Angella Ngabut  (1607311038) 

 Luh Devi Kristy Adnyani  (1607522044) 

 Putu Ayu Pramesti  (1607531050) 

 I Kadek Sedana Yoga  (1607531008) 

 Ni Putu Lia Sumertiasih  (1607532108) 

 

Sie Perlengkapan 

Koordinator : I Gusti Agung Suarna Dharma (1607522068) 

Anggota : Ida Bagus Megawisnu Kencana (1607522099) 

  I Kadek Putra Kabiana (1607522041) 

  I Gede Made Dharmadiaksa Saputra (1607522106) 

  I Putu Bayu Yuliana Putra (1607522114) 

  I Made Pustika Mahendra (1607522060) 

  I Putu Dharma Sadhana (1607522095) 

  I Gede Adi Juliawan (1607522090) 

  Reza Hidayatullah (1607522046) 

  I Gusti Ngurah Krisna Dwipayana (1607531121) 

  Ade Rama Wisma Dinata (1607512065) 

  I Gede Wiriana (1607512062) 

  I Gede Tito Dana Perkasa (1607522081) 

  Gde Nesha Hary Prayoga (1607522096) 

  Muhammad Aji Septian (1607512079) 

  I Kadek Rama Dwi Saputra (1607522056) 

  Syafri Hakim (1607522074) 

  I Gede Allen Sanjaya (1607512055) 

  Alfian Nurwanto Putra (1607531056) 

  Rizal Andrian Rismana (1607311057) 

 Gede Ngurah Wisnu Kesuma Wijaya   (1607512059)
   

Sie Konsumsi 

Koordinator : Ni Putu Pradina Mas Jaya Ningrum (1607531153) 

Anggota : Dewa Ayu Dwi Putri Krisnadewi  (1607531163) 

  A.A. Sg Mas Gita Pramita (1607531146) 

  Ida Ayu Putri Indra Kirana (1607531126) 

  Ni Luh Putu Trisna Dewi  (1607531175) 
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  Ni Kadek Arieska Surya Dewi  (1607521130) 

  Ni Putu Arlita Ekayanti  (1607531069) 

  Gayatri Sukma Perthiwi  (1607531028) 

  Ni Luh Putu Mita Pramestya Utami  (1607521148) 

  Ni Kadek Ari Trisnawati (1607522142) 

  I Gusti Agung Istri Inten Maharani  (1607532149)  

  Ni Putu Popi Oktarina  (1607511005) 

  Ni Kadek Jeshi Dwivayani  (1607531156) 

  Ni Luh Putu Hendrayanti  (1607531157) 

  Ni Kadek Lisa Irawati  (1607531151) 

 

Sie Rohani 

Koordinator : Ni Luh Putu Eka Kristina Ningsih (1607511015) 

Anggota : Ifanda Puspita Dewi (1607512049) 

  Putri Elisabet Silalahi  (1607511006) 

  I Putu Ari Trisna Pramana (1607521083) 

  Ida Ayu Diah Sri Gayatri (1607522115) 

  Iqna Hardianti  (1607511002) 

  I Made Sancaya Rahayuda  (1607341067) 

  Ruth Juliana  (1607511033) 

  Ni Kadek Indah Krisna Yanti  (1607511062) 

  Ni Putu Swandewi (1607532113) 

  Ni Komang Ayu Desi Widayanti  (1607511091) 

  Kadek Mas Diana Sari  (1607511038) 

 

Sie Bursa 

Koordinator : Ni Putu Monita Defianti (1607512015) 

Anggota : Ni Putu Winda Apriyani (1607512013) 

  Bagus Pangestu (1607311018) 

  Ni Putu Kiki Sita Devi (1607512017) 

  Ida Ayu Chintya Utami Dewi  (1607532138) 

  Ni Made Oktapiani  (1607512042) 

 

Sie Kesehatan 

Koordinator : Desak Gede Dita Pramiswari (1607521127) 

Anggota : AA Istri Tia Maharani (1607521084) 

  Ni Kadek Wiwik Yuniartini (1607521155) 

  Komang Nik Radhi Hardani  (1607531013) 
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  Luh Maharyanthi Mastra  (1607522050) 

  Ni Putu Evany Gita Puspita  (1607522073) 

  Putu Erina Cahyani Artana  (1607341057) 

  Ida Ayu Dwita Nila Paramesti  (1607341084) 

  AA Ayu Dika Praba Pradnyani  (1607531096) 

  Ni Kadek Sri Rahayu  (1607532013) 

  Made Regita Purnamasari  (1607522133) 

  I Made Saitama Arie Putra  (1607521156) 

  I Putu Kurniawan  (1607521121) 

  I Nyoman Gede Purwantara  (1607511008) 

 

Sie Pembicara  

Koordinator : I Gusti Ayu Agung Tata Intan Tamara (1607531009) 

Anggota : Graciela Immanuelita (1607531055) 

  Ni Kadek Novita Madani (1607531018) 

  Ni Putu Eka Dewayani  (1607531092) 

  Ni Kadek Anggun Pramesthi Dewi Sujata  (1607521024) 

  Luhde Hendryani Pratiwi  (1607522129) 

 

Sie Penilai 

Koordinator : Komang Ayu Puspita Dewi (1607521152) 

Anggota : Ni Wayan Cynthia Devi  (1607521030) 

  Ni Kadek Yora Yohana  (1607521025) 

  Ni Putu Tri Utami Ningsih  (1607521160) 

  Ni Komang Citra Dewi  (1607521043) 

  Ni Wayan Krismawati  (1607521035) 

  Gusti Ayu Dwi Wahyuningsih  (1607522107) 

  Ni Ketut Rahayu Krisnawati  (1607522080) 

  Dhita Pricillia Djohan  (1607522147) 

  Ida Ayu Putu Intan Mahadewi (1607522091) 

  Ni Putu Pratiwi Irmayanthi  (1607521135) 

  Ni Putu Diah Suryadewi  (1607522103) 

  Kadek Indri Pradnyavita  (1607532020) 

  Ni Putu Vera Adriani  (1607512069) 

 

Sie Pington 

Koordinator : Ida Bagus Pramayoga (1607532075) 

Anggota : Mitta Dwijayanti  (1607512090) 
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  Pande Made Sukayanthi  (1607512075) 

  I Gusti Agung Ayu Kartika Chandra Dewi  (1607512107) 

  Putu Cahya Pramadya Utami  (1607532044) 

  Luh Ade Kusuma Yanti  (1607532004) 

  I Gusti Agung Istri Windaryani (1607532062) 

  Ni Luh Putu Dian Padni Lhoka  (1607532059) 

  Ni Kadek Arik Kusna Yanti  (1607532107) 

  Ida Ayu Santi Dharmastri Laksmi  (1607532027) 

  Desak Made Wulan Dewi  (1607532076) 

  Putu Arinda Krisnayanthi  (1607512201) 

  Ni Putu Krisna Dewi  (1607532100) 

  Ni Luh Putu Indah Anggraeni  (1607532066) 

  Ni Ketut Ayu Mirah Pusparani  (1607532054) 

  Putu Talitha Amadea  (1607522087) 

  Hesli Margaretta  (1607522094) 

  Putu Eka Yulia Dewi  (1607513098) 

  Made Edi Mahendra  (1607531124) 

  I Putu Pande Widnyana Putra  (1607522023) 

  A. A. Bagus Alit Sidi Mantra  (1607522089) 

  I Kadek Arie Permana  (1607531102) 

  I Made Sudiatmika Wiguna  (1607311052) 

  Christian Adiputra Kedoh  (1607511126) 

  Briyan Artha Ginting  (1607521159) 

  Gde Anom Bhuja Sukardika  (1607522082) 

  I Putu Ardhian Janu Mahendra  (1607532069) 

  I Wayan Merta Kesuma  (1607522109) 

  I Kadek Gede Karinuada  (1607522018) 

  I Putu Agus Yuditya Widi Ambara  (1607522021) 

  Kadek Wahyudi (1607532056) 

  I Komang Satria Megantara (1607311060) 

  S. Agus Andy Surya Dharma (1607532074) 

  I Dewa Gede Wisesa Nugraha  (1607522013) 

 

Sie Publikasi dan Dokumentasi 

Koordinator : I Gusti Agung Ngurah Bagus Bayu Yudhistira (1607522049) 

Anggota : I Wayan Erlangga Wiguna  (1607521132) 

  Gerry Chandra Halim  (1607522048) 

  Irfan Maulana Rais  (1607512060) 
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  Dewa Gede Edwin Oktaviansa  (1607532091) 

  Andardo Erde Pradana Putra  (1607522030) 

 

Sie Transportasi 

Koordinator : I Kadek Dwi Payana (1607522092) 

Anggota : I Putu Agus Ari Sanjaya  (1607522100) 

  Anak Agung Gede Ari Sudewa (1607522078) 

  I Komang Dedi Sanjaya  (1607522097) 

  T. Galang Pratama Dana  (1607522079) 

 

Sie Keamanan  

Koordinator : I Gede Prawira Bujangga Waisnawa  (1515251094) 

Anggota  : I Gede Bagus Dwijaya Dharmanatha  (1515251097) 

 Nengah Rai Narka Suda P.  (1515151049) 

 I Ketut Hadyana    (1506105043) 

 I Komang Adi Sucipta   (1515151075) 

 I Nyoman Astrayasa Putra    (1506105064) 

 I Putu Oka Mahendra Putra    (1515351111) 

 I Kadek Bayu Putra Nusantara    (1515351042) 

 Ida Bagus Dita Braditya    (1515351093) 

 I Made Hendra Setiawan    (1515351110) 

 Kadek Dwi Brawijaya   (1515151057) 

 I Made Deva Paramarta   (1506105139) 

 Ida Bagus Gede Bayu Kresnadana    (1515251074) 

 Kadek Bagus Siwa Nata Mahendra     (1506105143) 

 I Gede Wisnuntara     (1515251147) 

  I Gede Ardian Andriawan   (1515351126) 

 Widi Srinarayana   (1506105052) 

 I Gede Nova Satria Jaya   (1506105020) 

 I Putu Putra Wasista   (1515351136) 

 Ahmad Sirojut Tholibin   (1515251006) 

 I Putu Nata Pratama   (1506305155) 

 I Putu Agus Eka P.A  (1506305134) 

 Putu Agus Mahendra Wijaya   (1515251140) 

 M Dwi Aryasa Endyana   (1515251111) 

 Gede Dharma Sasmitha   (1515151091) 

 Gede Januar Mahardiputra   (1515251112) 

 I Putu Gilang Bayu Sadra Putra   (1506305153) 
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 I Gede Surya Manik Jaya   (1515151069) 

 I Gusti Ngurah Agung Krisna Dwi Saputra  (1515251119) 

 I Komang B Lanang Wiguna   (1515151072) 

 Ida Bagus Hari Saradha   (1515151076) 

 I Gede Hendra Dharma Wicaksana   (1515351106) 

 Komang Herma Wanda   (1515151068) 

 I Wayan Peta Darma Rinata   (1515151055) 

 I Komang Robintara   (1506105105) 

 Ida Bagus Putu Weda Pratama   (1515351094) 

 I Ketut Randu Wira Putra   (1515151078) 

 I Wayan Wira Putra   (1515151078) 

 I Made Indrayana Putra   (1506105088) 

 Cok Gede Surya Putra Trisnu   (1506105092) 

 I Gusti Ngurah Bagus Ariputra   (1515151054) 

 I Gede Krisna Pratama  (1515251106) 

 I Nyoman Gede Dipta Satwika Putra  (1515151099) 
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PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN 

KEPANITIAAN KEGIATAN 

GEMA EQUILIBRIUM TERMUDA 

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS UDAYANA 

 

BAB I 

 

1. Dasar Pemikiran Gema Equilibrium Termuda 

Kegiatan Gema Equilibrium Termuda (GET) merupakan kegiatan rutin yang dilaksanakan 

pada saat penerimaan mahasiswa baru di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana. 

GET merupakan kegiatan yang ruang lingkupnya tertuju pada organisasi kemahasiswaan yang 

ada di lingkungan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana. Kegiatan ini memiliki 

peranan yang sangat penting dan strategis untuk pengenalan awal terhadap semua yang terkait 

dengan kegiatan kampus. Disamping itu, dari kegiatan ini akan tercipta insan-insan mahasiswa 

yang memiliki kemampuan yang dapat diandalkan dalam menghadapi segala permasalahan yang 

akan timbul dalam mengikuti kegiatan akademis, kemahasiswaan, dan permasalahan sosial yang 

berkembang di sekitar lingkungan mereka. Lebih jauh lagi diharapkan dari kegiatan ini dapat 

menjadi wahana untuk pengasahan daya kritis dan penuh daya tanggap yang mampu 

membangkitkan rasa kebersamaan di kalangan mahasiswa baru, sehingga akan menimbulkan 

kesadaran bahwa mereka merupakan bagian dari keluarga besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis 

Universitas Udayana.  

Dari semua gambaran yang dipaparkan di atas tentunya kegiatan tersebut memerlukan suatu 

pemikiran yang jernih dalam penciptaan format kegiatan agar semua tujuan yang diharapkan 

dapat dicapai. Di samping itu, mengingat banyaknya jumlah peserta dan panitia yang terlibat 

dalam kegiatan ini, maka dipandang sangat perlu untuk mendapatkan suatu petunjuk teknis yang 

memuat gambaran umum tentang semua hal yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan secara 

teknis. Petunjuk Teknis Pelaksanaan ini diharapkan akan menunjang usaha-usaha dalam 

pencapaian tujuan seperti yang diharapkan.  

 

2. Tujuan 

Adapun tujuan dari Petunjuk Teknis Pelaksanaan adalah: 

a. Terciptanya pembagian wewenang, hak, dan kewajiban yang jelas dari masing-masing 

piranti pelaksana kegiatan. 

b. Menghindarkan terjadinya tumpang tindih dan over lapping menyangkut wewenang, hak, 

dan kewajiban masing-masing piranti pelaksana kegiatan.  

c. Adanya kejelasan tentang tata hubungan antar piranti pelaksana kegiatan dan antara 

piranti pelaksana kegiatan dengan para peserta kegiatan. 
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d. Adanya aturan yang jelas tentang jenis dan teknis pemberian sanksi bagi para pelanggar 

ketentuan-ketentuan yang ada dalam Petunjuk Teknis ini. 

 

3. Ruang Lingkup 

Dalam Petunjuk Teknis Pelaksanaan ini akan diatur hal-hal yang berkaitan dengan: 

a. Pembagian wewenang, hak, dan kewajiban dari seluruh piranti pelaksana kegiatan. 

b. Hubungan yang menyangkut tentang koordinasi antar piranti pelaksana kegiatan. 

c. Hubungan masing-masing piranti pelaksana kegiatan dengan para peserta kegiatan. 

d. Ketentuan umum tentang jenis dan teknis pemberian sanksi terhadap pihak-pihak yang 

melanggar ketentuan-ketentuan dalam Petunjuk Teknis Pelaksanaan ini. 

e. Ketentuan tentang piranti pelaksana kegiatan yang berhak memberikan sanksi kepada 

para peserta yang melanggar. 

f. Ketentuan mengenai atribut dan larangan tentang perploncoan. 

 

4. Struktur dan Piranti Kegiatan 

a. Struktur Piranti Kegiatan : 

 

Keterangan : 

  ___________  (Garis Komando)  

  -----------------  (Garis Koordinasi) 

 

b. Piranti Kegiatan 

Piranti kegiatan terdiri atas: 

1. Badan Perwakilan Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana 

2. Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana 

3. Himpunan Mahasiswa / Himpunan Mahasiswa Program Fakultas Ekonomi dan Bisnis 

Universitas Udayana 

4. Koordinator Lapangan (Korlap) 

5. Panitia Pengarah (Steering Committee) 

6. Panitia Pelaksana (Operating Committee) 

SC OC INTI 

OC BUKAN 

INTI 

BPM FEB 

BEM FEB 

KORLAP 

HM / HMP FEB 
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a. Panitia Inti 

b. Panitia Bukan Inti 

 

6.   Pengertian 

Dalam Petunjuk Teknis ini yang dimaksud dengan : 

1. Badan Perwakilan Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana yang 

selanjutnya disebut BPM FEB Unud adalah lembaga legislatif mahasiswa di tingkat 

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana. 

2. Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana yang 

selanjutnya disebut BEM FEB Unud adalah lembaga eksekutif mahasiswa di tingkat 

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana. 

3. Himpunan Mahasiswa / Himpunan Mahasiswa Program Fakultas Ekonomi dan Bisnis 

yang selanjutnya disebut HM / HMP FEB Unud adalah Lembaga – lembaga Eksekutif 

mahasiswa di tingkat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana. 

4. Koordinator Lapangan yang selanjutnya disebut Korlap adalah penghubung antara 

lembaga BPM, BEM, HM – HMP  dengan panitia pelaksana serta membantu 

memonitoring pelaksanaan kegiatan sosialisasi almamater sesuai arahan lembaga. 

5. Panitia Pengarah yang selanjutnya disebut Steering Committee (SC) adalah piranti 

kegiatan GET Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana yang ditunjuk oleh 

BEM dengan berdasarkan pertimbangan dari BPM Unud yang bertugas untuk 

memberikan usul dan saran tentang konsep kegiatan dan ikut mengawasi pelaksanaan 

kegiatan. 

6. Panitia Pelaksana yang selanjutnya disebut Operating Committee (OC) terdiri atas: 

a. Panitia Pelaksana Inti yang selanjutnya disebut OC inti adalah piranti pelaksana 

kegiatan GET Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana yang ditunjuk oleh 

SC dan BEM FEB Unud atas pertimbangan BPM FEB Unud yang bertugas 

melaksanakan kegiatan sesuai konsep yang telah ditetapkan. 

b. Panitia Pelaksana Bukan Inti yang selanjutnya disebut OC bukan inti merupakan 

piranti pelaksana kegiatan GET Fakultas Ekonomi dan Bisnis  Universitas Udayana 

yang ditunjuk oleh OC inti dengan pertimbangan BPM FEB Unud, BEM FEB Unud 

dan SC yang bertugas melaksanakan kegiatan sesuai konsep yang telah ditetapkan. 

 

BAB II 

WEWENANG, KEWAJIBAN, DAN HAK 

 

1. Badan Perwakilan Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana 

a. BPM FEB Unud berwenang mengawasi pelaksanaan kegiatan agar sesuai dengan tujuan 

yang telah ditentukan. 
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b. BPM FEB Unud berkewajiban :  

 Memberikan pertimbangan kepada BEM FEB Unud tentang pembentukan SC dan 

OC Inti. 

 Memberikan pertimbangan kepada OC Inti tentang pembentukan OC Bukan Inti. 

 Menengahi apabila terjadi perselisihan antara panitia dengan peserta di dalam lingkup 

kegiatan. 

 Memberikan pertimbangan dan saran kepada BEM FEB, Korlap, SC dan OC tentang 

pelaksanaan kegiatan agar sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. 

 Memberikan saran kepada BEM FEB Unud dalam penyusunan petunjuk teknis 

kegiatan. 

c. BPM  FEB Unud berhak : 

 Meminta keterangan dari Ketua BEM FEB Unud apabila pelaksanaan kegiatan 

menyimpang dari apa yang telah ditetapkan. 

 Bersama BEM FEB Unud mengambil keputusan apabila terjadi perselisihan antar 

panitia, dan antara panitia dengan peserta di dalam lingkup kegiatan. 

 Bersama dengan BEM FEB Unud, Korlap dan SC memberikan teguran, peringatan, 

dan arahan secara langsung dengan tetap memperhatikan norma dan etika kepanitiaan 

kepada OC apabila dalam pelaksanaan kegiatan tindakannya dinilai kurang sesuai dan 

menyimpang. 

 Melakukan evaluasi terhadap pelanggaran–pelanggaran yang dilakukan oleh peserta 

kegiatan dengan tetap memperhatikan aturan- aturan yang mengatur tentang hal itu. 

 

2. Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana 

a. BEM FEB Unud berwenang untuk mengawasi pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh 

panitia. 

b. BEM FEB Unud berkewajiban untuk: 

 Membentuk kepanitiaan GET minimal 4 bulan sebelum hari H GET. 

 Menyelenggarakan kegiatan berdasarkan program kerja yang telah ditetapkan dengan 

menunjuk Korlap, SC dan panitia pelaksana inti (OC Inti) berdasarkan pertimbangan 

dengan BPM FEB Unud.  

 Bertanggung jawab terhadap hasil pelaksanaan kegiatan kepada BPM FEB Unud 

secara lisan maupu tertulis. 

 Memberikan pertimbangan dan saran kepada Korlap, SC dan OC tentang pelaksanaan 

kegiatan agar sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan melalui koordinator 

lapangan. 

 Menyusun petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan. 
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c. BEM FEB Unud berhak untuk : 

 Menentukan struktur kepanitiaan sesuai dengan yang dibutuhkan. 

 Meminta keterangan dan pertanggung jawaban ketua panitia pelaksana apabila 

pelaksanaannya menyimpang dari apa yang telah ditetapkan. 

 Bersama BPM FEB Unud mengambil keputusan apabila terjadi perselisihan antar 

panitia di dalam lingkup kegiatan. 

 Bersama dengan BPM FEB Unud, Korlap dan SC memberikan teguran, peringatan, 

dan arahan secara langsung dengan tetap memperhatikan norma dan etika kepanitiaan 

kepada OC apabila dalam pelaksanaan kegiatan tindakannya dinilai kurang sesuai dan 

menyimpang. 

 Melakukan evaluasi terhadap pelanggaran–pelanggaran yang dilakukan oleh peserta 

kegiatan dengan tetap memperhatikan aturan-aturan yang mengatur tentang hal itu. 

 

3. Himpunan Mahasiswa / Himpunan Mahasiswa Program Fakultas Ekonomi dan Bisnis 

Universitas Udayana  

a. HM / HMP FEB Unud berwenang untuk melakukan evaluasi terhadap pelanggaran – 

pelanggaran yang dilakukan oleh peserta atas arahan dari Korlap 

b. HM / HMP FEB Unud berkewajiban untuk :  

 Melaksanakan tugas dalam pelaksanaan kegiatan sesuai dengan arahan Korlap. 

c. HM / HMP FEB Unud berhak untuk :  

 Meminta penjelasan kepada Korlap mengenai teknis dari pendisiplinan peserta. 

 

4. Koordinator Lapangan GET 

a. Korlap berwenang untuk mengawasi pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh panitia 

dan mengarahkan lembaga pada saat pelaksanaan kegiatan. 

b. Korlap GET berkewajiban untuk :  

 Menyampaikan informasi dari lembaga terkait dengan pelaksanaan kegiatan kepada 

SC dan OC. 

 Bersama SC dan OC Inti menyusun konsep dan mengarahkan penyelenggaraan  

kegiatan agar sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan dengan memperhatikan 

masukan–masukan dan pertimbangan–pertimbangan. 

 Mengawasi pelaksanaan kegiatan agar sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. 

 Memberikan arahan kepada seluruh LMFEB Unud yang terkait tentang tugas dan 

peraturan yang harus dijalankan. 

c. Korlap GET berhak untuk : 

 Meminta informasi dari SC dan OC terkait dengan pelaksanaan kegiatan. 

 Memberi arahan kepada SC dan OC terkait persiapan dan pelaksanaan kegiatan. 
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 Bersama-sama dengan SC, BEM FEB UNUD, dan BPM FEB UNUD memberikan 

teguran ataupun peringatan secara langsung dengan tetap memperhatikan norma dan 

etika kepanitiaan kepada OC apabila dalam pelaksanaan kegiatan tindakannya dinilai 

kurang sesuai dan menyimpang. 

 Melakukan evaluasi selama acara berlangsung mengenai penertiban terhadap 

pelanggaran–pelanggaran yang dilakukan oleh peserta kegiatan dengan tetap 

memperhatikan aturan- aturan yang mengatur tentang hal itu apabila dipandang 

perlu. 

 

5. Panitia Pengarah (Steering Committee/SC) 

a. Steering Committee berwenang untuk memberikan pertimbangan kepada OC Inti tentang 

hal- hal yang bersifat konseptual dan teknis. 

b. Steering Committee berkewajiban untuk : 

 Memberikan saran tentang konsep dan mengarahkan penyelenggaraan kegiatan agar 

sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan dengan memperhatikan masukan–

masukan dan pertimbangan–pertimbangan yang diberikan oleh BPM FEB Unud 

dan BEM FEB Unud. 

 Mengawasi pelaksanaan kegiatan agar sesuai dengan tujuan yang telah     

ditetapkan. 

c. Steering Committee berhak untuk : 

 Meminta penjelasan dari OC  tentang hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan 

konsep dan teknis kegiatan. 

 Bersama-sama dengan Korlap, BEM FEB Unud dan BPM FEB Unud memberikan 

teguran ataupun peringatan secara langsung dengan tetap memperhatikan norma dan 

etika kepanitiaan kepada OC apabila dalam pelaksanaan kegiatan tindakannya dinilai 

kurang sesuai dan menyimpang. 

 

 

6. Panitia  Pelaksana Inti (Operating Committee/OC Inti ) 

OC inti berwenang untuk menterjemahkan konsep kegiatan yang telah ditetapkan dalam 

pelaksanaan. 

a. OC inti berkewajiban untuk : 

 Melaksanakan kegiatan sesuai dengan konsep yang telah ditetapkan. 

 Memberi penjelasan tentang hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan konsep 

kegiatan kepada SC, Korlap, BEM FEB Unud, dan BPM FEB Unud. 

 Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kegiatan kepada BEM FEB Unud baik 

secara lisan maupun tertulis melalui ketua OC. 
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b. OC inti berhak untuk : 

 Meminta penjelasan kepada Korlap dan SC tentang hal-hal yang berkaitan dengan 

konsep kegiatan.  

 

7. Panitia Pelaksana Bukan Inti (Operating Committee Bukan Inti) 

a. OC bukan inti berkewajiban untuk : 

 Melaksanakan tugas-tugas yang telah digariskan oleh OC inti. 

 Bertangung jawab kepada OC inti sesuai dengan tugas-tugas yang telah 

digariskan. 

b. OC bukan inti berhak untuk : 

Meminta penjelasan kepada Korlap, SC dan OC inti tentang hal-hal berkaitan dengan 

pelaksanaan konsep kegiatan. 

 

BAB III 

TATA TERTIB ANGGOTA PIRANTI PELAKSANA KEGIATAN 

Setiap anggota Piranti Kegiatan berkewajiban untuk : 

1. Menaati dan melaksanakan  ketentuan-ketentuan yang telah ditentukan. 

2. Bertanggung jawab terhadap tugas-tugas yang menjadi wewenang dan kewajibannya. 

3. Bersikap berdasarkan prinsip kedisiplinan, keteladanan, kemitraan dan keilmiahan sesuai 

dengan norma dan etika kepanitiaan. 

4. Berpenampilan rapi : 

 Sopan dan memakai pakaian yang telah ditetapkan. 

 Memakai tanda pengenal masing-masing piranti kegiatan. 

 Tidak menggunakan aksesoris berlebihan. 

5. Bertingkah laku dan  berucap : 

 Dilarang melanggar norma agama, kesusilaan, sopan santun dan hukum. 

 Bertingkah baik sesama anggota piranti kegiatan. 

 Menjaga persatuan dan kekompakan kerja diantara sesama anggota piranti kegiatan. 

 Tidak merokok selama berinteraksi langsung dengan peserta. 

6. Tidak diperkenankan mendokumentasikan, menyebar, maupun mempublikasikan 

kegiatan yang melibatkan mahasiswa baru dalam bentuk apapun di sosial media milik 

pribadi pada saat kegiatan sedang berlangsung. 

 

BAB IV 

HAK DAN KEWAJIBAN PESERTA 

Peserta Kegiatan Wajib untuk : 

1. Menaati seluruh peraturan selama berlangsungnya kegiatan. 
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2. Mengikuti seluruh rangkaian kegiatan dari awal hingga akhir. 

3. Membuat seluruh penugasan yang telah ditentukan. 

4. Mempertanggung jawabkan segala perbuatan yang menyimpang dari ketentuan. 

Peserta Berhak untuk : 

1. Mendapat manfaat dan ilmu dari seluruh rangkaian kegiatan. 

2. Mendapatkan  informasi, fasilitas dan perlakuan yang sama selama kegiatan. 

3. Mendapatkan sertifikat setelah dinyatakan lulus. 

4. Mendapatkan   dispensasi   dari   Korlap  apabila memiliki hambatan kesehatan dengan 

melaporkan kepada   panitia   inti dan membawa surat keterangan dokter atau alasan lain 

yang dapat dipertanggungjawabkan.  

 

BAB V 

TATA TERTIB PESERTA KEGIATAN 

1. Menaati dan melaksanakan  ketentuan-ketentuan yang telah ditentukan. 

2. Berpenampilan rapi : 

a. Sopan dan memakai pakaian yang telah ditetapkan. 

b. Memakai tanda pengenal masing-masing piranti kegiatan. 

3. Bertingkah laku dan  berucap : 

a. Dilarang melanggar norma agama, kesusilaan, sopan santun dan hukum. 

b. Dilarang bertingkah laku dan berucap hal yang menyinggung SARA. 

c. Bersikap sopan dan saling menghormati sesama peserta dan piranti kegiatan. 

d. Menjaga persatuan dan kekompakan kerja diantara sesama anggota piranti 

kegiatan. 

e. Tidak merokok selama mengikuti rangkaian kegiatan. 

 4. Dilarang membawa barang-barang yang tidak ada hubungannya dengan kegiatan. 

 5. Dilarang mengaktifkan nada dering pada alat komunikasi selama kegiatan berlangsung. 

 6.  Dilarang menggunakan make-up dan perhiasan selama kegiatan berlangsung.  

 

BAB VI 

PELANGGARAN DAN SANKSI PESERTA 

 

1. Pelanggaran yang dilakukan oleh peserta dapat dibedakan menjadi dua macam yaitu : 

a. Pelanggaran ringan termasuk di dalamnya : 

 Terlambat kurang dari 15 menit dengan alasan yang tidak dapat diterima. 

 Tidak mengumpulkan tugas maksimal 1 jenis penugasan. 

 Tidak melaksanakan instruksi dari piranti kegiatan. 

 Tidak mengenakan maksimal 1 jenis atribut dan pakaian sesuai dengan ketentuan 
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 Membawa maksimal 1 jenis barang – barang yang tidak ada kaitannya dengan 

kegiatan 

 Membuang sampah tidak pada tempatnya. 

b. Pelanggaran berat yaitu : 

 Melecehkan nama simbol dan atribut Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas 

Udayana. 

 Terlambat lebih dari 15 menit dengan alasan yang tidak dapat diterima.  

 Tidak membawa atau melaksanakan penugasan lebih dari 1 jenis penugasan. 

 Tidak mengenakan lebih dari 1 jenis atribut dan pakaian sesuai dengan ketentuan 

 Membawa lebih dari 1 jenis barang – barang yang tidak ada kaitannya dengan 

kegiatan. 

 Membawa dan atau menggunakan senjata tajam, obat-obatan terlarang, minuman 

keras serta benda-benda lain yang dapat membahayakan dan tidak ada relevansinya 

dengan kegiatan. 

 Membawa barang-barang berharga dalam berbagai bentuk (kecuali barang-barang 

berharga yang diperkenankan yaitu hanya alat komunikasi / handphone dan 

dompet). 

 Melakukan tindakan dan ucapan yang bersifat melecehkan piranti kegiatan. 

 Melakukan pelecehan seksual terhadap anggota piranti kegiatan maupun antar peserta 

kegiatan. 

 Bentrok fisik terhadap anggota piranti kegiatan maupun antar peserta kegiatan. 

 Tidak menghormati anggota piranti kegiatan. 

 Tidak mengikuti acara dengan sungguh-sungguh. 

 Meninggalkan acara tanpa ijin. 

 Berkendara tidak tertib di jalan raya. 

2. Macam-macam sanksi yang diberikan : 

 Bentuk sanksi psikis yang diarahkan kepada upaya peningkatan intelektualitas dan 

kreativitas peserta dan diterapkan paling lama 10 menit serta tidak diperbolehkan 

menggunakan kata-kata berupa makian, hinaan, ataupun merendahkan martabat peserta.  

 Bentuk sanksi berupa pencabutan segala hak dan kewajiban sebagai peserta didasarkan 

atas pertimbangan SC dan Korlap dengan persetujuan BEM FEB Unud dan BPM FEB 

Unud. 

3. Piranti Kegiatan dalam menggunakan haknya untuk memberikan sanksi kepada peserta harus 

memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut: 

 Sanksi untuk pelanggaran ringan hanya boleh berupa sanksi psikis. 
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Peserta yang melakukan pelanggaran akan diberikan SP dengan ketentuan: 

 Pemberian SP 1 : dikenakan jika melakukan kesalahan 5 pelanggaran ringan atau  satu 

pelanggaran berat. 

 Pemberian SP 2 : dikenakan jika melakukan 1 buah pelanggaran berat dan sebelumnya 

sudah mendapatkan SP 1. 

 Pemberian SP 3 : dikenakan jika melakukan 1 buah kesalahan berat dan sebelumnya 

sudah mendapatkan SP 2 atas pertimbangan BEM FEB Unud dan BPM FEB Unud. 

 Jika di hari berikutnya terjadi kesalahan yang sama maka SP akan menyesuaikan dengan 

hari sebelumnya. 

 SP 2 dan SP 3 dapat langsung diberikan apabila terjadi kesalahan sangat berat atas 

pertimbangan BEM FEB Unud dan BPM FEB Unud. 

 Jika SP 3 diberikan maka hak sebagai peserta kegiatan dicabut dan secara otomatis 

tidak lulus dalam kegiatan. 

4. Pemberian Sanksi hanya dapat dilakukan oleh BPM FEB Unud dan BEM FEB Unud. 

5. Terhadap pelanggaran-pelanggaran dan sanksi yang belum diatur dalam ketentuan ini akan 

diatur kemudian dengan memperhatikan masukan-masukan dari Panitia Inti dan SC yang 

nantinya akan dikoordinasikan kepada Korlap dan diputuskan oleh BEM FEB Unud dan 

BPM FEB Unud. 

 

BAB VII 

ATRIBUT DAN LARANGAN PERPLONCOAN 

1. Tidak diperbolehkan menggunakan atribut beranekaragam yang dianggap pembodohan, tidak 

memberikan manfaat dan mengeluarkan biaya besar untuk membuatnya. 

2. Atribut yang diijinkan hanyalah identitas fakultas dan ciri khas yang menunjukkan jati diri 

peserta dan dapat membedakan dengan jelas antar peserta dengan piranti pelaksana kegiatan. 

3. Tidak diperbolehkan adanya perploncoan dengan parameter sebagai berikut : 

 Pembodohan terhadap peserta melalui pakaian, ucapan, tindakan dan penugasan. 

 Tekanan fisik dan psikis yang tidak mampu dilaksanakan atau diterima peserta secara 

wajar yang menimbulkan efek lanjutan secara psikis maupun fisik. 

 Merendahkan martabat dan nilai kemanusiaan. 

 Tidak mengandung pesan atau motivasi mendidik. 

 Bentakan yang berupa makian. 

 

BAB VIII 

PELANGGARAN DAN SANKSI PIRANTI  KEGIATAN 

1. Pelanggaran yang dilakukan oleh piranti kegiatan meliputi : 

a. Tidak menaati dan melaksanakan ketentuan- ketentuan yang telah ditentukan. 
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b. Tidak bertanggung jawab terhadap tugas - tugas yang menjadi wewenang dan 

kewajibannya. 

c. Tidak bersikap berdasarkan prinsip kedisiplinan, keteladanan, kemitraan dan keilmiahan 

sesuai dengan  norma dan etika kepanitiaan. 

d. Tidak berpenampilan rapi : 

1. Tidak sopan dan tidak memakai pakaian serta atribut yang telah ditetapkan. 

2. Tidak memakai tanda pengenal masing- masing piranti kegiatan. 

e. Berucap : 

1. Melanggar norma agama, kesusilaan, sopan santun dan hukum. 

2. Tidak bertingkah baik sesama anggota piranti kegiatan. 

3. Tidak bertingkah laku dan berucap hal yang menyinggung SARA. 

4. Tidak menjaga persatuan dan kekompakan kerja diantara sesama anggota piranti 

kegiatan. 

5. Merokok selama berinteraksi langsung dengan peserta.  

2. Sanksi yang diberikan atas pelanggaran : 

 Teguran ringan  

 Teguran keras 

 Skorsing 

 Pencabutan hak dan kewajiban sebagai panitia 

Sanksi hanya dapat diberikan oleh BEM FEB Unud dan BPM FEB Unud. 

 

BAB IX 

PENUTUP 

1. Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan GET ini ditetapkan bersama-sama oleh OC Inti, SC, 

Korlap GET, BEM FEB Unud, dan BPM FEB Unud. 

2. Hal-hal yang belum diatur dalam petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan ini akan diatur 

kemudian dengan memperhatikan masukan-masukan yang diberikan oleh pihak-pihak yang 

terkait dengan pelaksanaan kegiatan. 
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ATRIBUT PESERTA, PENUGASAN, LARANGAN, 

DAN PENGUMUMAN 

GEMA EQUILIBRIUM TERMUDA (GET) 2018 
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ATRIBUT PESERTA 

GEMA EQUILIBRIUM TERMUDA 2018 

 

PUTRA 

1. Rambut 

 Rambut pendek, dengan ketentuan panjang rambut 1 cm dan berwarna hitam. 

 Tidak berkumis, berjenggot, dan berjambang. 

2. Jari Tangan 

 Kuku dipotong pendek, rapi, bersih, dan tidak berwarna. 

3. Topi 

 Mengenakan topi Fakultas. Dan bagi mahasiswa yang tidak memiliki topi fakultas 

mengenakan topi berwarna gelap dengan motif polos kecuali merk yang tidak 

berlebihan (topi universitas tidak diperbolehkan). 

4. Atasan 

 Mengenakan kemeja putih polos lengan panjang, bersaku 1 (tidak bersaku 

diperbolehkan), tidak bermotif, tidak press body dan menggunakan jas almamater. 

5. Dasi 

 Mengenakan dasi panjang hitam polos dan tidak bermotif. 

6. Ikat Pinggang 

 Mengenakan ikat pinggang  hitam polos, dengan ketentuan gesper polos dan lebar 

ikat pinggang min 2,5 cm dan max 3 cm. 

7. Bawahan 

 Mengenakan celana panjang hitam polos, non-jeans, non-coldore, tidak press body, 

dan dikenakan dipinggang. 

8. Kaos Kaki  

 Mengenakan kaos kaki berwarna putih polos, dengan ketentuan panjang setengah 

betis dan tidak bermotif. 

9. Sepatu 

 Mengenakan sepatu kets, dengan ketentuan berwarna hitam polos (kecuali merk yang 

tidak berlebihan), tinggi tidak melebihi mata kaki dan bertali. 

10. Mengenakan kaos dalam berwarna putih polos (singlet). 

11. Membawa alat-alat tulis (pulpen, pensil, stipo dan penghapus) dimasukkan ke dalam 

plastik 2 kilo ( tidak mengenakan kotak pensil ). 

PUTRI 

1. Rambut 

 Rambut berwarna hitam dijalin/dikepang 2, mengenakan pita oranye, dan tidak 

berponi. 
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 Bagi yang mengenakan jilbab, warna jilbab putih dan tidak memiliki motif.  

2. Jari tangan 

 Kuku dipotong pendek, rapi, bersih, dan tidak berwarna. 

3. Topi 

 Mengenakan topi Fakultas. Dan bagi mahasiswa yang tidak memiliki topi fakultas 

mengenakan topi berwarna gelap dengan motif polos kecuali merk yang tidak 

berlebihan (topi universitas tidak diperbolehkan). 

4. Atasan 

 Mengenakan kemeja putih polos lengan panjang, bersaku 1 (tidak bersaku 

diperbolehkan), tidak bermotif, tidak press body dan mengenakan jas almamater. 

5. Dasi 

 Mengenakan dasi kupu-kupu berwarna hitam polos dan tidak bermotif. 

6. Ikat Pinggang 

 Mengenakan ikat pinggang  hitam polos, dengan ketentuan gesper polos dan lebar 

ikat pinggang min 2,5 cm dan max 3 cm. 

7. Bawahan 

 Mengenakan rok hitam polos, dengan ketentuan panjang rok min. 5 cm dibawah lutut, 

non-jeans, non-coldore, tidak press body, belahan dibelakang max. 5 cm dan 

dikenakan dipinggang (tanpa belahan diperbolehkan). 

 Mengenakan celana panjang hitam polos, non-jeans, non-coldore, tidak press body, 

dan dikenakan dipinggang (saat Pra GET). 

8. Kaos Kaki 

 Menggunakan kaos kaki berwarna putih polos, dengan ketentuan panjang setengah 

betis dan tidak bermotif. 

9. Sepatu 

 Mengenakan sepatu kets, dengan ketentuan berwarna hitam polos ( kecuali merk 

yang tidak berlebihan), tinggi tidak melebihi mata kaki dan bertali. 

10. Mengenakan kaos dalam berwarna putih polos (singlet), bukan tanktop. 

11. Membawa alat-alat tulis (pulpen, pensil, stipo dan penghapus) dimasukkan ke dalam 

plastik 2 kilo ( tidak mengenakan kotak pensil). 

 

Ketentuan ID Card: 

1. ID Card Gantung 

 Desain nametag dapat di download pada: www.bemfeb-unud.com dan 

www.fe.unud.ac.id. 

 ID Card di cetak/diprint dengan bahan kertas asturo berwarna oranye yang sudah 

diberi cap BEM FEB UNUD pada bagian kertas yang berwarna putih oleh panitia. 

http://www.bemfeb-unud.com/
http://www.fe.unud.ac.id/
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 ID Card berukuran 30 cm x 16 cm. 

 Kertas asturo tersebut dilipat menjadi 3 bagian yang sama besar, bagian kiri dan kanan 

dilipat kedalam sehingga yang tampak dari luar adalah bagian oranye. 

 Untuk bagian tengah sisi luar (berwarna oranye), ID Card dibagi menjadi 3 bagian : 

a) Pada bagian 4 baris paling atas diberi tulisan (bukan diketik dan tulisan 

menggunakan bolpoint tinta hitam non boxy dan non gel). 

 

GEMA EQUILIBRIUM TERMUDA 

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  

UNIVERSITAS UDAYANA 

PERIODE 2018 

 

b) Pada bagian 6 baris berikutnya (setelah garis tebal) diberi tulisan (bukan diketik) 

: NAMA, NIM, PROGRAM/JURUSAN, TEMPAT/TANGGAL LAHIR, 

ALAMAT dan NOMOR TELEPON (PRIBADI/ORANG TUA) (Tulisan 

menggunakan bolpoint tinta hitam non boxy dan non gel). 

Contoh : 

NAMA    : GEDE YUNA WINAYA 

NIM    : 1607531100 

PROGRAM/JURUSAN  : S1 REGULER / AKUNTANSI 

TEMPAT/TANGGAL LAHIR : DENPASAR / 06 JUNI 1998 

ALAMAT   : JL. GUNUNG ANDAKASA GG.VI/5 

  BR.PADANG SARI PADANGSAMBIAN 

TELEPON (PRIBADI/ORTU) : 081237779099 / 081237909088 

NB: IDENTITAS SESUAI DENGAN YANG TERTERA DI KTP, KECUALI UNTUK 

MAHASISWA YANG BERASAL DARI LUAR BALI, DIHARAPKAN 

MENCANTUMKAN ALAMAT TEMPAT TINGGAL DI BALI. Dan untuk penomoran 

ALAMAT RUMAH dan TANGGAL LAHIR agar menggunakan angka, bukan huruf 

maupun romawi. KECUALI PENOMORAN GANG PADA ALAMAT 

 

c) Pada bagian bawah pada pojok kanan bawah, ditempel pas foto ukuran 3 x 4 

dengan latar berwarna oranye. Pada pojok kiri tedapat kotak. Kotak tersebut 

dibagi 2 secara horizontal. Bagian atas ditulis NAMA TON. Bagian bawah dibagi 

2 secara vertikal, sisi kiri ditulis NO TON menggunakan angka romawi, sisi 

kanan ditulis NO ABSEN dengan menggunakan angka biasa. (Tulisan Nama 

Ton, No Ton dan No Absen menggunakan bolpoint tinta hitam non boxy dan non 

gel). 
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d) Bagian dalam yang berwarna putih, terdapat 4 kolom. Dari atas untuk kolom 

judul menggunakan bolpoint tinta hitam non boxy dan non gel.  

 Kolom 1 : Dari kiri ditulis NO 

 Kolom 2 :  ditulis TANGGAL 

 Kolom 3 : Kolom judul dibagi 2 secara horizontal masing – masing 0,5 cm. 

Bagian atas ditulis JENIS KESALAHAN dan bagian bawah dibagi menjadi 

4 kolom dengan ketentuan :  

o Kolom 3.1 dituliskan ATRIBUT  

o Kolom 3.2 dituliskan TUGAS  

o Kolom 3.3 dituliskan SIKAP  

o Kolom 3.4 dituliskan LAIN – LAIN  

 Kolom 4 : Kolom judul dibagi 2 secara horizontal. Bagian atas ditulis 

PENANGGUNG JAWAB dan bagian bawah dibagi menjadi 2 kolom dengan 

ketentuan : 

o Kolom 4.1 dituliskan NAMA BPM ATAU BEM 

o Kolom 4.2 dituliskan TANDA TANGAN 

e) Semua tulisan pada ID Card gantung menggunakan bolpoint tinta hitam non boxy 

dan non gel dan menggunakan huruf kapital. 

f) Semua tulisan pada ID Card Gantung ditulis tangan bukan diketik. 

g) Pada pojok kanan bawah diberi cap BEM FEB UNUD mengenai bagian foto 

oleh panitia. 

h) Untuk sampul luar menggunakan kertas mika bening dengan panjang 16,5 cm dan 

lebar 14 cm (mika dilubangi menggunakan alat pelubang kertas). 

 Panjang bagian bawah tetap utuh, bagian kiri, kanan dan atas tetap terbuka. 

 Pada bagian kiri dan kanan diberi lubang masing – masing 8 buah, dengan 

jarak antar lubang satu dengan lainnya 2 cm dan lubang dimulai dari bawah 

dengan jarak 1,5 cm dan tepi kanan kiri 1 cm. Pada lubang tersebut 

dililitkan tali kur secara selang seling. Panjang tali kur menyesuaikan 

sehingga ID Card tepat berada di dada.  ID Card dapat dimasukkan dari 

bagian atas yang terbuka. 

 

NB : Kesalahan ketentuan dapat ditoleransi dengan batas ukuran maksimal 0,2 cm. 

 

2. ID Card Tas 

 Desain nametag dapat di download pada: www.bemfeb-unud.com dan 

www.fe.unud.ac.id. 

 ID Card Tas di cetak/diprint dengan bahan kertas asturo berwarna oranye. 

 ID Card Tas dibuat dengan ukuran kertas 25 cm x 12 cm. 

http://www.bemfeb-unud.com/
http://www.fe.unud.ac.id/
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 Kertas dibagi 2 secara horizontal. 

 Untuk bagian atas ditulisi nama pendek dengan menggunakan huruf kapital. 

 Untuk bagian bawah dibagi menjadi 3 secara vertikal, dengan ketentuan dari tepi kiri 

kertas: nomor ton, nomor absen dan nama ton. 

 Untuk tulisan menggunakan spidol hitam (bukan untuk whiteboard). 

 ID Card dilaminating dengan lebar 2 cm dari kertas asturo dan diberi lubang pada ke-

4 sudut tanpa melubangi kertas asturo. 

 ID Card dipasang dibagian depan bawah tas punggung dengan menggunakan peniti. 

 Seluruh tulisan pada ID Card Tas ditulis tangan bukan diketik. 

Buku : 

a. Buku yang disiapkan selama kegiatan berjumlah 2 buah. Buku yang digunakan adalah 

buku tulis dengan ukuran 16 x 21 cm dengan tebal 38 lembar (isi + cover) dan diberi 

sampul Equilibrium yaitu : 

 Buku Pertama : Buku daftar peserta GET 2018 

 Buku Kedua    : Buku catatan GET 2018 

 

b. Ketentuan Buku Daftar Peserta GET 2018 : 

 Pada bagian depan, ditempelkan kertas manila berwarna putih dengan ukuran panjang 

10 cm dan lebar 8 cm. Kertas manila ditempel dengan jarak 6 cm dari atas dan 3 cm 

dari kiri. 

 Pada kertas manila tersebut dibagi 2, yaitu : 

o Bagian atas dengan jarak 2 cm, dibuat 2 garis dengan jarak yang ukuran yang 

sama, dituliskan : 

 

 BUKU DAFTAR PESERTA  

GEMA EQUILIBRIUM TERMUDA 2018  

 

o Bagian bawah dengan jarak 6 cm dibuatkan 6 garis dengan jarak ukuran yang 

sama, dituliskan: NAMA, NIM, PROGRAM/JURUSAN, NAMA TON, 

NOMOR TON, NOMOR ABSEN. 

o Antara bagian atas dan bawah diberi garis secara horizontal menggunakan spidol 

berwarna hitam (bukan untuk whiteboard) dan garis lainnya menggunakan 

bolpoint tinta hitam non boxy dan non gel. 

o Seluruh tulisan menggunakan bolpoint tinta hitam non boxy dan non gel. 

o Pada lembar/halaman pertama buku diberi identitas diri, yaitu : 

1. Baris pertama ditengah-tengah ditulis BIODATA DIRI, menggunakan huruf 

kapital. 
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2. Baris ketiga dan seterusnya ditulis: NAMA, NIM, PROGRAM/JURUSAN, 

TEMPAT/TANGGAL LAHIR, ALAMAT (terbaru/sekarang), NO. 

TELEPON, ASAL SMA, MOTTO, ALASAN MASUK FAKULTAS 

EKONOMI DAN BISNIS. 

3. Pada baris terakhir dipojok kanan ditempelkan foto ukuran 3 x 4 dengan latar 

berwarna oranye.  

 

 Untuk halaman ketiga dimulai pada baris kedua belas ditulis: 

 

DAFTAR PESERTA 

GEMA EQUILIBRIUM TERMUDA 2018  

 

Ditulis dengan spidol berwarna hitam (bukan untuk whiteboard). Mulai halaman 

keempat digaris sebanyak 2 baris. Pojok kiri dituliskan NO dengan lebar 2 cm, sisanya 

dibagi 4 kolom, masing-masing dituliskan NAMA, TON,NO HP, TTD. Kemudian 

seluruh kolom ini digaris sampai bawah dan dibuat sampai halaman 20. Garis 

ditebalkan menggunakan bolpoint tinta hitam non boxy dan non gel. 

 

c. Ketentuan Buku Catatan GET 2018  

 Pada bagian depan, ditempelkan kertas manila berwarna putih dengan ukuran panjang 

10 cm dan lebar 8 cm. Kertas manila ditempel dengan jarak 6 cm dari atas dan 3 cm 

dari kiri. 

 Pada kertas manila tersebut dibagi 2, yaitu: 

o Bagian atas dengan jarak 2 cm, dibuat 2 garis dengan jarak yang ukuran yang 

sama, dituliskan : 

BUKU CATATAN   

GEMA EQUILIBRIUM TERMUDA 2018 

 

o Bagian bawah dengan jarak 6 cm dibuatkan 6 garis dengan jarak ukuran yang 

sama, dituliskan: NAMA, NIM, PROGRAM/JURUSAN, NAMA TON, 

NOMOR TON, NOMOR ABSEN. 

o Antara bagian atas dan bawah diberi garis secara horizontal menggunakan spidol 

berwarna hitam (bukan untuk whiteboard) dan garis lainnya menggunakan 

bolpoint tinta hitam non boxy dan non gel. 

o Seluruh tulisan menggunakan bolpoint tinta hitam non boxy dan non gel. 

o Pada lembar/halaman pertama buku diberi identitas diri, yaitu : 

1. Baris pertama ditengah-tengah ditulis BIODATA DIRI, menggunakan huruf 

kapital. 
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2. Baris ketiga dan seterusnya ditulis: NAMA, NIM, PROGRAM/JURUSAN, 

TEMPAT/TANGGAL LAHIR, ALAMAT (terbaru/sekarang), NO. 

TELEPON, ASAL SMA, MOTTO, ALASAN MASUK FAKULTAS 

EKONOMI DAN BISNIS. 

3. Pada baris terakhir dipojok kanan ditempelkan foto ukuran 3 x 4 dengan 

latar berwarna oranye.  

 Seluruh tulisan menggunakan huruf kapital dan menggunakan bolpoint bertinta 

hitam non boxy dan non gel. Setiap halaman buku diberi nomor halaman pada 

pojok kanan bawah hingga akhir halaman buku. 

 

TIDAK ADA CORETAN ATAUPUN TEMPELAN DALAM BENTUK APAPUN 
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PENUGASAN GEMA EQULIBRIUM TERMUDA (GET) 2018 

 

1. Buatlah opini dengan judul “Pentingnya menumbuhkan sifat Solutif, Intelektual, 

Gigih, Andal dan  Perseptif serta rasa Loyalitas agar mampu beradaptasi dalam 

upaya mengatasi permasalahan”. 

Tujuan : Dengan memiliki sifat Solutif, Intelektual, Gigih, Andal, dan Perseptif serta rasa 

Loyalitas yang berkesinambungan terhadap FEB Unud, perserta diharapkan mampu 

menyesuaikan diri dengan perubahan yang terjadi dalam upaya mengatasi berbagai 

permasalahan pada masa perkuliahan. 

Dengan ketentuan: 

 Dibuat pada kertas double folio bergaris, minimal 2 halaman, ditulis tangan 

menggunakan bolpoint hitam (non boxy, non gel), diberi margin kanan kiri 1 cm 

menggunakan bolpoint hitam (non boxy, non gel). 

 Setiap awal paragraf menjorok ke dalam sepanjang 2 cm dari margin kiri. 

 Opini harus berisikan pendapat dari 7 teman mahasiswa baru dari 7 ton 

berbeda dan opini dari diri sendiri.  

 Adapun urutan opini adalah sebagai berikut : 

1. Dimulai dari pendapat 7 orang mahasiswa baru dari Ton lain. 

2. Pada pendapat 7 orang mahasiswa baru dari Ton lain diberi identitas 

(Nama Lengkap, NIM, Program/Jurusan, Nama Ton, dan No.Ton).  

3. Pada pendapat 7 orang mahasiswa baru dari Ton lain diberi tanda tangan di 

akhir pendapat. 

Setelah itu dilanjutkan dengan membuat pendapat sendiri. 

 Tulis identitas Nama Lengkap, NIM, Program/Jurusan, No. Absen, Nama 

Ton, No. Ton pada sisi kanan atas kertas, pada 6 baris pertama. 

 Judul format center, jarak antara indentitas dengan judul dan judul dengan 

paragraf pertama diberikan masing – masing jarak 1 baris.  

 

2. Buatlah resume dengan judul “Optimalisasi Pengembangan Ekonomi Kreatif dalam 

Meningkatkan Kualitas Daya Saing Masyarakat di Kancah Global”. 

Tujuan : Diharapkan peserta memiliki wawasan dan sifat kritis terhadap perkembangan 

perekonomian khususnya di Indonesia, agar mampu menananggapi suatu permasalahan secara 

tepat, peka terhadap keadaan lingkungan sekitar, serta mampu berkreasi dan berinovasi dalam 

membentuk sumber daya manusia yang kompetitif dan memiliki daya saing yang tinggi di 

kancah global. 
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Dengan ketentuan: 

 Dibuat pada kertas double folio bergaris, minimal 2 halaman, ditulis tangan 

menggunakan bolpoint hitam (non boxy, non gel), diberi margin kanan kiri 1 cm 

menggunakan bolpoint hitam (non boxy, non gel). 

 Setiap awal paragraf menjorok kedalam sepanjang 2 cm dari margin kiri. 

 Tulis identitas Nama Lengkap, NIM, Program/Jurusan No. Absen, Nama 

Ton, No. Ton pada sisi kanan atas kertas, pada 6 baris pertama. 

 Judul format center, jarak antara indentitas dengan judul dan judul dengan 

paragraph pertama diberikan masing – masing jarak 1 baris.  

 Cantumkan minimal 5 referensi (berasal dari buku, internet, maupun sumber 

lainnya) pada halaman terakhir penulisan resume. Penulisan referensi 

menggunakan Harvard Style. Contoh penulisan: 

Badan Pusat Statistik, 2013. www.bps.go.id (5 Juni 2013). 

Kuncoro, Mudjarad. 2003. Metode Riset Untuk Bisnis dan Ekonomi. 

Jakarta: Erlangga. 

Iwaro Joseph dan Abraham Mwasha. 2010. Towards Energy 

Sustainability In The World: The Implication Of Energy Subsidy 

For Developing Countries. International Journal Of Energy And 

Environment. Vol.1, Issue 4. PP.705-714. 

 

3. Buatlah resume dengan judul “Program Kreativitas Mahasiswa”. 

Tujuan : Agar Peserta dapat mengetahui dan mengenal apa itu Program Kreativitas Mahasiswa 

(PKM) dan segala sesatu yang berkaitan dengan PKM serta mengembangkan ide – ide yang 

kreatif. 

Dengan ketentuan: 

 Di buat pada kertas double folio bergaris, maksimal 2 halaman, ditulis tangan 

menggunakan bolpoint hitam (non boxy, non gel), diberi margin kanan-kiri 1 cm 

menggunakan bolpoint hitam (non boxy, non gel). 

 Setiap awal paragraf menjorok kedalam sepanjang 2 cm dari margin kiri. 

 Tulis identitas Nama Lengkap, NIM, Program/Jurusan, No. Absen, Nama Ton, 

No. Ton pada sisi kanan atas kertas, pada 6 baris pertama. 

 Judul format center, jarak antara indentitas dengan judul dan judul dengan paragraph 

pertama diberikan masing – masing jarak 1 baris.  

 Resume harus mencakup poin-poin sebagai berikut : 

» Apa itu PKM 

» Mengapa PKM itu penting 

» Apa saja jenis-jenis PKM 

http://www.bps.go.id/
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» Tahapan Pengumpulan PKM 

» Penghargaan jika memenangkan PIMNAS 

» Ide yang dapat dikembangkan dalam pengajuan PKM dan alasan 

memilih ide tersebut 

 

4. Buatlah resume dengan judul “Profil BSO yang di FEB Unud”. 

Tujuan : Agar peserta mampu mengetahui dan mengenal BSO yang ada di FEB Unud sebagai 

wadah kreativitas mahasiswa 

Badan Semi Otonom Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana adalah sebuah lembaga 

yang mengakomodir kesamaan minat dan bakat mahasiswa di tingkat fakultas yang bersifat semi 

otonom yang berada di bawah komando BEM FEB Unud. Memiliki fungsi regenerasi serta 

memfasilitasi dan mengembangkan kemampuan mahasiswa FEB Unud dalam bidang minat dan 

bakat. 

Dengan ketentuan: 

 Dibuat pada kertas double folio bergaris, ditulis tangan menggunakan bolpoint 

hitam (non boxy, non gel), diberi margin kanan-kiri 1 cm menggunakan bolpoint 

hitam (non boxy, non gel). 

 Satu paragraf berisikan 1 profil BSO. 

 Setiap awal paragraf menjorok kedalam sepanjang 2 cm dari margin kiri. 

 Tulis identitas Nama Lengkap, NIM, Program/Jurusan, No. Absen, Nama 

Ton, No. Ton pada sisi kanan atas kertas, pada 6 baris pertama. 

 Judul format center, jarak antara indentitas dengan judul dan judul dengan 

paragraph pertama diberikan masing – masing jarak 1 baris.  

 Isi resume : 

a. Paragraf I  : SDE (Societe De Equilibrium) 

b. Paragraf II : Sepak Bola 

c. Paragraf III : Futsal 

d. Paragraf III : Basket 

e. Paragraf IV : E+ 

f. Paragraf V : Swara Satya Sedana 

g. Paragraf VI : WIDA (Wirausaha Muda) 

h. Paragraf VII :BSO yang ingin diikuti dan kontribusi apa yang akan diberikan 

untuk BSO tersebut 

 Untuk info mengenai BSO dapat dilihat pada web BEM FEB Unud 

(www.bemfeb-unud.com) 

 

 

 

http://www.bemfeb-unud.com/
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5. Membuat Struktur LMFEB, BPM & BEM FEB secara lengkap dan rinci.  

Tujuan : Mengenalkan dan mensosialisasikan LMFEB Unud, BPM FEB Unud & BEM 

FEB Unud kepada peserta. 

LMFEB Unud adalah Organisasi Mahasiswa Intra Perguruan Tinggi yang berstatus 

otonom serta merupakan lembaga koordinatif Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas 

Udayana. Berfungsi menampung dan menyalurkan aspirasi serta kreatifitas mahasiswa 

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana. 

BPM FEB Unud adalah lembaga legislatif mahasiswa di tingkat Fakultas. Mempunyai 

fungsi legislasi, fungsi kontrol dan pengawasan, fungsi aspirasi, audit dan penganggaran, 

dan fungsi advokasi. 

BEM FEB Unud adalah lembaga eksekutif mahasiswa di tingkat Fakultas. mempunyai 

fungsi advokasi mahasiswa, fungsi regenerasi, fungsi  pelayanan, fungsi pengabdian 

masyarakat, fungsi jaringan dan eksternal, melaksanakan program kerja hasil keputusan 

Rapat Kerja Gabungan Lembaga Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas 

Udayana ,dan membentuk kelengkapan organisasi di Fakultas yang khusus untuk itu  

Dengan ketentuan: 

 Dibuat pada 3 lembar kertas gambar A3 yang berbeda, ditulis tangan 

menggunakan spidol hitam (bukan untuk whiteboard). Di kedua sisi kertas 

diberi garis margin atas-bawah 3 cm dan garis margin kanan-kiri 2 cm, 

menggunakan spidol hitam (untuk whiteboard). 

 Kertas gambar A3 diposisikan landscape. 

 Pada setiap lembar di sisi kanan atas, pada bagian luar garis margin, diberi 

identitas Nama Lengkap, NIM, Program/Jurusan, No. Absen, Nama Ton, No. 

Ton. 

 Struktur LMFEB, BPM & BEM FEB dibuat sekreatif mungkin (boleh berwarna 

dan bergambar) namun tidak berlebihan. 

 Untuk struktur organisasi LMFEB, BPM dan BEM FEB Unud bisa dilihat pada 

web FEB (www.fe.unud.ac.id) dan web BEM (www.bemfeb-unud.com) 

 

6. Deskripsikan “Fasilitas – Fasilitas yang Terdapat di Fakultas Ekonomi dan Bisnis  

Universitas Udayana Secara Lengkap dan Rinci”. Dengan disertai foto diri pada 

masing-masing fasilitas. 

 Tujuan : Agar Peserta Mengenal dan Mengetahui Fasilitas – Fasilitas yang tersedia di 

Lingkungan FEB Unud serta manfaat dari masing – masing fasilitas tersebut. 

Dengan ketentuan : 

 Dibuat pada kertas gambar A3, ditulis tangan menggunakan bolpoint hitam (non 

boxy). Di kedua sisi kertas diberi garis margin atas-bawah 3 cm dan garis margin 

kanan-kiri 2 cm, menggunakan spidol hitam (untuk Whiteboard). 
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 Kertas gambar A3 diposisikan potrait. 

 Pada setiap lembar disisi kanan atas, pada bagian luar garis margin, diberi 

identitas Nama Lengkap, NIM, Program/Jurusan, No.Absen, Nama Ton, 

No.Ton. 

 Untuk deskripsi setiap fasilitas disertakan dengan foto diri di fasilitas tersebut, 

posisi foto portrait berwarna ukuran 2R (1 foto untuk masing-masing 

fasilitas). Foto memperlihatkan fasilitas sesuai dengan deskripsi. 

 Foto ditempel di sebelah kiri penjelasan fasilitas. Jarak antara foto dengan garis 

margin 1 cm dan jarak foto dengan penjelasan fasilitas 2 cm. 

 Penjelasan fasilitas pertama dan penjelasan selanjutnya diberikan jarak 2 cm. 

 Untuk nama fasilitas ditulis disebelah kanan foto dengan menggunakan spidol 

hitam (bukan untuk Whiteboard), dan penjelasan fasilitas ditulis dibawah nama 

fasilitas dan menggunakan bolpoint hitam (non boxy). 

 Untuk penjelasan masing-masing fasilitas minimal 5 kalimat (penjelasan 

fasilitas kampus minimal memuat jumlah masing-masing fasilitas, fungsi, 

dan apa saja yang bisa didapatkan pada fasilitas tersebut). 

 Fasilitas-fasilitas yang ada di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana 

adalah : 

a. Gedung Administrasi ( Gedung GK) 

b. Gedung Perkuliahan IA 

c. Ruang Baca (kampus sudirman / bukit) 

d. Lab. Komputer ( kampus sudirman / bukit) 

e. Lab. Bahasa FEB Unud (kampus sudirman) 

f. Aula Gedung Doktor FEB Unud 

g. Unit Usaha FEB Unud 

h. Bursa Fotocopy FEB Unud 

i. Ruang Sekretariat Bersama LMFEB Unud 

j. Ruang Jurnal Ilmiah dan Loket TOEFL FEB Unud 

k. Ruang Koordinator Masing-masing Program Studi ( sesuai program studi yang 

dipilih) 

l. Ruang Dosen (bukit gedung IA / gedung G / kampus sudirman) 

 

 

TIDAK ADA CORETAN, PENEBALAN ATAUPUN TEMPELAN DALAM BENTUK 

APAPUN 
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INSTRUKSI LARANGAN BAGI PESERTA SELAMA MENGIKUTI GEMA 

EQUILIBRIUM TERMUDA 2018 

 

1. Peserta dilarang menggunakan dan membawa aksesoris tambahan, seperti: anting, 

kalung, gelang, tattoo asli ataupun temporary, cincin, kontak lens berwarna (kecuali 

jam tangan dengan warna yang tidak terlalu mencolok).  

2. Peserta dilarang mengaktifkan nada dering pada alat komunikasi (diharuskan dalam 

mode silent) selama kegiatan berlangsung. 

3. Peserta dilarang membawa alat elektronik seperti: walkman, iPod, net book, 

kalkulator, laptop, potable wifi,  dan sebagainya 

4. Peserta dilarang membawa senjata tajam dan senjata api, seperti pisau atau cutter, 

gunting, gunting kuku, silet dan lain sebagainya.  

5. Peserta dilarang membawa dan mengendarai mobil. 

6. Peserta dilarang membawa barang-barang yang tidak ada hubungannya dengan 

kegiatan. 

7. Peserta dilarang memakai Make-Up selama kegiatan berlangsung. 
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PENGUMUMAN-PENGUMUMAN 

 

Diumumkan kepada seluruh peserta Gema Equilibrium Termuda (GET) Fakultas Ekonomi dan 

Bisnis Universitas Udayana 2018 bahwa: 

Sebelum kegiatan GET 2018 akan diadakan Pra GET 2018. Kegiatan Pra GET 2018 

dilaksanakan pada Minggu, 12 Agustus 2018, pukul 06.30 WITA bertempat di Fakultas 

Ekonomi dan Bisnis Kampus Sudirman. 

1. Kegiatan Pra GET WAJIB diikuti oleh seluruh peserta GET 2018 sebagai pengenalan 

kampus awal kepada mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana. 

2. Mengenakan baju putih e-king lengan panjang atau baju kaos dominan putih lengan 

panjang digunakan selama kegiatan Pra GET 2018 berlangsung (tidak press body). 

3. Peserta putra dan putri mengenakan celana panjang hitam sesuai dengan ketentuan GET 

2018. 

4. Peserta mengenakan sepatu dan topi sesuai ketentuan GET 2018. 

5. Seluruh peserta baik putra dan putri menggunakan kaos dalam (bukan tank top). 

6. Rambut putri dijalin/dikepang 2 dengan menggunakan pita oranye dan tidak berponi, 

sedangkan rambut putra dipotong dengan ketentuan panjang 1 cm. 

7. Rambut tidak boleh berwarna, kecuali warna hitam. 

8. Bagi putra tidak boleh berkumis, berjambang, atau berjenggot. 

9. Kuku di potong pendek, rapi, bersih, dan tidak berwarna. 

10. Tidak diperbolehkan menggunakan aksesoris tambahan seperti gelang, kalung, cincin 

dan sejenisnya kecuali jam tangan.  

11. Untuk alat komunikasi hanya diperkenankan membawa handphone dan dalam keadaan 

silent. 

12. Bagi mahasiswa yang sakit harap mengirimkan surat keterangan sakit dari dokter yang 

berisikan tanda tangan dari dokter yang bersangkutan atau cap dari instansi yang 

bersangkutan. 

13. Barang-barang yang dibawa pada saat Pra GET 2018 :  

 Bagi mahasiswa yang beragama Hindu diharapkan membawa selendang / anteng dan 

alat persembahyangan  

 ID Card Gantung 

 Buku Panduan Kegiatan Sosialisasi Almamater 2018 

 Roti 2 buah (non daging sapi dan non daging babi) dan air mineral 600 ml 1 buah 

 Buku catatan GET 2018  

 Alat tulis 

 Jas hujan (ponco) 

 NB: Seluruh barang-barang yang dibawa dimasukkan ke dalam tas bebas tanpa ID 

Card. 
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GET 2018 dilaksanakan di Auditorium Widya Sabha, Bukit, Jimbaran pada Sabtu, 25 

Agustus 2018. Pukul 06.30 WITA. 

1. Hal-hal yang wajib digunakan dan dibawa peserta GET 2018 adalah : 

 Pakaian dan ketentuan seperti yang telah tercantum pada atribut dan ketentuan 

GET 2018. 

 Bagi mahasiswa yang beragama Hindu diharapkan membawa selendang / anteng 

dan alat persembahyangan  dan bagi mahasiswa yang beragama non hindu di 

harapkan membawa alat persembahyangan masing - masing jika diperlukan. 

 Buku daftar peserta GET 2018 

 Buku catatan GET 2018  

 Buku Panduan Kegiatan Sosialisasi Almamater 2018 

 Alat Tulis sesuai dengan ketentuan GET. 

 Roti 2 buah (non daging sapi dan non daging babi) dan air mineral 600 ml 1 buah. 

 Obat-obatan pribadi bagi yang memiliki penyakit khusus. 

 Jas hujan (ponco). 

 ID Card Gantung 

 Penugasan GET 2018 

2. Untuk penugasan GET 2018 dikumpulkan pada 25 AGUSTUS 2018: 

 Pentingnya menumbuhkan sifat Solutif, Intelektual, Gigih, Andal dan  Perseptif 

serta rasa Loyalitas agar mampu beradaptasi dalam upaya mengatasi 

permasalahan. 

 Optimalisasi Pengembangan Ekonomi Kreatif dalam Meningkatkan Kualitas 

Daya Saing Masyarakat di Kancah Global. 

 Program Kreativitas Mahasiswa 

 Profil BSO yang di FEB Unud  

 Struktur LMFEB, BPM & BEM FEB  

 Fasilitas – Fasilitas yang Terdapat di Fakultas Ekonomi dan Bisnis  Universitas 

Udayana Secara Lengkap dan Rinci 

3. Semua barang – barang diatas dimasukkan kedalam tas dominan gelap dengan ID Card 

Tas. 

4. Saat hari H GET 2018, disarankan dan tidak diwajibkan untuk berboncengan. 

Berboncengan bebas, tidak harus putra - putri, dan tidak harus satu ton. Hal ini dilakukan 

mengingat keterbatasan lahan parkir yang tersedia. Diingatkan juga untuk 

mengikatkan pita oranye pada spion kanan kendaraan yang dibawa. 
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LAGU – LAGU, THEME 

SONG GET 2018 
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LAGU-LAGU WAJIB 

I. HYMNE UDAYANA 

Pujastuti kehadapan Tuhan Maha Esa 

Udayana kau satria kusuma Negara 

Kami kau berikan pusaka 

Widya mahamerta 

Ku berjanji setia’kan 

Mengabdikan darmamu 

Udayana megahlah kau 

Dipersada bupertiwi 

Udayana jayalah kau 

untuk Indonesia Raya 

 

II. MARS EKONOMI 

Satukan tekad masa depan kita 

Jadi kader penerus bangsa 

Fakultas Ekonomi Udayana kita 

Melangkah ke depan 

Mengabdi pada bangsa dan negara 

Berbakti pada Tuhan Yang Esa 

Dalam Gema Civitas akademika 

Fakultas Ekonomi  

Semangat Equilibrium 

Wawasan jauh ke depan 

Sejahterakan Bangsa 

Semangat Equilibrium 

Fakultas Ekonomi  

Pasti tetap jaya 

Mari tingkatkan sumber daya kita 

Belajar tekun penuh semangat 

Fakultas Ekonomi Udayana kita 

Semoga tetap jaya 

 

III. CIVITAS EKONOMI 

Kami Civitas Ekonomi 

Bergandengan tangan dan bersatu 

Menjunjung nama ekonomi 

Tuk jadi yang terbaik 
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Walau aral merintang 

Kami pantang menyerah 

Ekonomi memang jaya 

 

V. THEME SONG GET 2018 

(Digubah dari Lagu Ello – Masih Ada) 

Hari ini kulewati untuk mengikuti GET’ 18 

Bersama kawan-kawanku 

Di FEB Udayana yang sangat kita cintai 

Oh..... oh..... (tepuk tangan 2x) 

 

Akulah insan SIGAP 

Solutif, Intelektua...l, Gigih, Andal, dan Perseptif 

Walau banyak rintangan  

Tapi aku tak kan ragu 

Aku pasti bisa melewati 

 

*cududududucududududud 

 

VI. YEL-YEL EKONOMI  

E kio kio nomo 

E nomo mino mini 

Kokoko nonono mimimi 

Ekonomi jaya 

 

VII. YEL-YEL GET 2018 

Adakah FEB di matamu ? 

Ada.. Ada.. Ada.. 

Adakah FEB di benakmu ? 

Ada.. Ada.. Ada.. 

Adakah FEB di hatimu ? 

Ada.. Ada.. Ada.. 

 

Mana Dia ? 

Ini dia.. ini dia.. ini dia.. 

Mana Dia ? 

Ini dia.. ini dia.. ini dia.. 
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Ekonomi... 

PASTI JAYA!!! 

Ekonomi... 

PASTI JAYA!!! 

 

VIII. YEL-YEL DIES NATALIS EKONOMI 

Menerjang Badai dan Bara 

Maju Bahu Membahu 

Ayo FEB Bangkitlah 

Jadilah Nomor Satu 

FEB…FEB…O…O…O (3x) 

Tak Kenal Lelah Pantang Menyerah 

Hadapilah Lawanmu 

Orange Sejati 

Takkan Berhenti 

FEB Sampai Mati 

FEB…FEB…O…O…O (3x) 

 

 

Terimakasih Kontingen ……….(*) 

Terimakasih Kontingen ……….(*) 

Dari Kami, Ekonomi 

---Ulangi 3x--- 

 

 

Sudah Kubilang Jangan Melawan Juara 

Sekarang Kamu Merasakan Akibatnya 

Baiknya Kamu Diam di Rumah Saja 

Duduk yang Manis Menatap di Layar Kaca 

Siapa yang Suruh Melawan FEB 

Siapa yang Suruh Melawan Juara 

Mari-Mari Kita Berjoget Bersama 

Tua-Muda Ayo Dukung FEB 

Ayo Menari Goyang ke Kanan ke Kiri 

Ayo Bernyanyi Bersorak Sesuka Hati 

Siapa yang Suruh Melawan FEB 

Siapa yang Suruh Melawan Juara 
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(Berapa Jumlah Kalian) ............ Kami Satu !!! 

(Apa Tujuan Kalian) ........... Kami Datang, Kami Saksikan, Kami Menang !!! 

(Siapa Kalian) ............... Menyanyikan Lagu Civitas Ekonomi 

 

 

 

Kami disini slalu bersamamu 

Bangga mengawal kampus ekonomi 

Tak kenal lelah dan jangan menyerah 

Disini kami slalu bersamamu 

Ayolah kampus oranye 

Kami slalu ada untuk mu 

Ayolah kampus oranye 

Kami berjuang bersama mu 

Kami percaya kamu 

Kami bangga padamu 

Engkaulah kebanggaan di hatiku 

Ayolah kampus oranye 

Kami slalu ada untuk mu 

Ayolah kampus oranye 

Kami berjuang bersama mu 

Engkau pasti kan menang 

Engkau pasti juara 

Engkaulah kebanggaan di hatiku 
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JANJI ORANYE 

 

KAMI CIVITAS AKADEMIKA FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS 

UDAYANA, BERJANJI: 

1. BERTAKWA KEPADA TUHAN YANG MAHA ESA 

2. MENGUTAMAKAN KEBERSAMAAN DAN MENGHAPUSKAN PERBEDAAN 

3. SELALU SETIA DAN LOYAL TERHADAP KAMPUS ORANYE 

4. YANG TERDEPAN, YANG TERBAIK, SELALU KAMPUS ORANYE 

5. ORANYE DARAHKU, EKONOMI JIWAKU 

 

 

JAYA EKONOMI!! 

WAJIB DIHAFALKAN SELURUHNYA!!! 
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 KATA PENGANTAR 

 

Program Studi Akuntansi merupakan suatu program studi yang merupakan wadah bagi 

mahasiswa untuk mengasah diri sehingga menjadi lulusan yang berintelektual, untuk tercapainya 

suatu keputusan yang tepat dan berlandaskan etika dan moral. Tantangan besar yang dihadapi 

program studi akuntansi yakni mengembangkan metode bimbingan dan pembelajaran yang tepat 

agar dapat menghasilkan lulusan yang berkompeten dan berdaya saing tinggi untuk selanjutnya 

bersaing di dunia kerja.  

Selain kualifikasi akademik seorang lulusan Akuntansi harus memiliki sikap disiplin. Untuk 

menumbuhkan sikap disiplin tersebut pada mahasiswa, maka Himpunan Mahasiswa Akuntansi 

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana menyelenggarakan Inisiasi Akuntansi. Segala 

tindakan dalam upaya pendisiplinan berpedoman pada buku panduan ini. Buku panduan ini dibuat 

atas kerja sama dan partisipasi berbagai pihak dalam Program Studi Akuntansi.  
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PROPOSAL KEGIATAN 

INISIASI MAHASISWA PROGRAM STUDI AKUNTANSI 

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS UDAYANA 

TAHUN 2018 

 

I. NAMA KEGIATAN 

Inisiasi Akuntansi 2018 

 

II. TEMA KEGIATAN 

“Membentuk Insan Akuntansi yang Berintelektual dan Memiliki Rasa Kekeluargaan yang 

Tinggi dalam Semangat Kebersamaan Melalui Inisiasi Akuntansi 2018.” 

 

III. LATAR BELAKANG 

Setelah diterima di Perguruan Tinggi, diperlukan suatu kegiatan yang bertujuan sebagai 

wadah untuk memperkenalkan dunia perkuliahan kepada para mahasiswa baru. Di tingkat program 

studi, Inisiasi Akuntansi merupakan suatu kegiatan yang bertujuan untuk memperkenalkan dunia 

perkuliahan, khususnya dalam ruang lingkup program studi akuntansi. Kegiatan ini juga merupakan 

suatu momentum yang baik untuk membentuk karakter para mahasiswa baru agar menjadi pribadi 

yang lebih dewasa dan siap untuk menghadapi dunia perkuliahan yang sangat berbeda dengan 

situasi di sekolah menengah. 

Dengan mengikuti kegiatan ini diharapkan para mahasiswa baru nantinya akan tergugah 

kesadarannya untuk menjadi lebih kreatif dan bisa memberikan sumbangsih untuk lingkungan 

sekitarnya. Selain itu, kegiatan ini juga diharapkan dapat mengubah pandangan mereka agar bisa 

menjadi mahasiswa yang bisa bekerja mandiri namun bertanggung jawab atas segala konsekuensi 

perbuatannya. Selain berguna bagi pribadi mahasiswa baru, kegiatan ini juga diharapkan mampu 

memupuk rasa persatuan dan kekeluargaan, khususnya dengan civitas akuntansi di lingkungan 

kampus. Dengan mempererat rasa kekeluargaan dalam program studi diharapkan mahasiswa baru 

nantinya akan semakin menunjukkan kecintaan mereka pada program studi akuntansi sehingga rasa 

kekeluargaan, integritas dan  loyalitas pada diri mahasiswa baru akan semakin kuat. 

Oleh karena itu, kami selaku Himpunan Mahasiswa Akuntansi Fakultas  Ekonomi dan Bisnis 

Universitas Udayana bermaksud untuk menyelenggarakan Inisiasi Akuntansi sebagai suatu kegiatan 

yang dapat membentuk mahasiswa yang kreatif, mandiri, berintelektual, serta menjunjung persatuan 

dan kekeluargaan untuk memajukan Program Studi Akuntansi dan mewujudkan tujuan pendidikan 

secara maksimal. 

 

IV. DASAR PEMIKIRAN 

1. Tri Dharma Perguruan Tinggi 
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2. Program Kerja Himpunan Mahasiswa Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas 

Udayana Periode 2018 

3. Musyawarah Mahasiswa XX Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana 

 

V. TUJUAN KEGIATAN 

Adapun tujuan diselenggarakannya Inisiasi Akuntansi antara lain : 

1. Mengenalkan mahasiswa terhadap Program Studi Akuntansi. 

2. Meningkatkan loyalitas mahasiswa khususnya terhadap Program Studi Akuntansi dan 

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana secara umum. 

3. Menciptakan suasana kebersamaan dan kekeluargaan di antara mahasiswa Program Studi 

Akuntansi. 

4. Membentuk karakter mahasiswa yang berkompeten dan mampu berperan aktif dalam 

organisasi kemahasiswaan. 

 

VI. PENYELENGGARA 

Panitia Pelaksana Inisiasi Akuntansi berasal dari Mahasiswa Program Studi Akuntansi 

Reguler Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana dan dibentuk oleh Himpunan 

Mahasiswa Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana. 

   

VII. WAKTU DAN TEMPAT 

Kegiatan ini akan dilaksanakan pada : 

hari, tanggal : Sabtu, 29 September  2018 

waktu  : 07.00 WITA – 16.00 WITA
 

tempat   : IPD (Institute for Peace and Democracy) Bukit, Jimbaran 

 

VIII. BENTUK KEGIATAN 

Ceramah, diskusi, pengenalan program studi, dan keakraban 

 

IX. PEMBICARA 

1. Koordinator Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana 

2. Pembimbing Himpunan Mahasiswa Akuntansi 

3. Inti dan Fungsionaris Himpunan Mahasiswa Akuntansi 

X. PESERTA 

Mahasiswa Baru serta Mahasiswa Lama Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan 

Bisnis Universitas Udayana yang belum mengikuti atau dinyatakan tidak lulus dalam Inisiasi 

Akuntansi. 
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XI. SUSUNAN PANITIA 

Terlampir 

 

XII. SUMBER DANA 

1. Dana Program Studi 

 

XIII. PENUTUP 

Hal-hal yang belum dapat diatur dalam proposal ini akan ditentukan dikemudian. Demikian 

proposal ini kami susun dengan harapan dapat diterima demi kelancaran kegiatan ini. 
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SUSUNAN PANITIA 

INISIASI MAHASISWA PROGRAM STUDI AKUNTANSI  

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS UDAYANA 

TAHUN 2018 

 

Pelindung  :   Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana 

       (Dr. I Nyoman Mahaendra Yasa, S. E., M. Si.) 

Penasihat :   Wakil Dekan Bidang Akademik dan Perencanaan Fakultas 
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II. PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN 
 

INISIASI AKUNTANSI 2018 
 

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS UDAYANA 
 
 

2.1 LANDASAN KEGIATAN 
 

1. DASAR PEMIKIRAN 

Kegiatan Inisiasi Akuntansi merupakan kegiatan rutin yang dilaksanakan pada saat 

penerimaan mahasiswa baru di Program studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis 

Universitas Udayana. Inisiasi Akuntansi merupakan kegiatan yang ruang lingkupnya tertuju 

pada organisasi mahasiswa yang ada di lingkungan program studi Akuntansi Fakultas Ekonomi 

dan Bisnis Universitas Udayana. Kegiatan ini memiliki peranan yang sangat penting dan 

strategis untuk pengenalan seluruh kegiatan yang terkait dengan perkuliahan di kampus. 

Disamping itu, dari kegiatan ini akan tercipta generasi-generasi muda Akuntansi yang memiliki 

kemampuan yang dapat diandalkan dalam menghadapi segala permasalahan yang akan timbul 

dalam mengikuti kegiatan akademis, kemahasiswaan, dan permasalahan sosial yang 

berkembang di sekitar lingkungan mereka. Lebih jauh lagi diharapkan dari kegiatan ini, dapat 

menjadi wahana untuk pengasahan daya kritis, kreativitas dan daya tanggap yang mampu 

membangkitkan rasa kebersamaan di kalangan mahasiswa baru, sehingga akan menimbulkan 

kesadaran bahwa mereka merupakan bagian dari keluarga besar Program Studi Akuntansi 

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana. 

Dari semua gambaran yang dipaparkan di atas tentunya kegiatan tersebut memerlukan 

suatu pemikiran yang jernih dalam penciptaan dasar kegiatan agar semua tujuan yang 

diharapkan dapat tercapai. Disamping itu, mengingat banyaknya pihak yang terlibat dalam 

kegiatan ini, maka dipandang sangat perlu untuk mendapatkan suatu petunjuk teknis yang 

memuat gambaran umum tentang semua hal yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan 

secara teknis. Petunjuk teknis pelaksanaan ini diharapkan akan menunjang usaha-usaha dalam 

pencapaian tujuan seperti yang diharapkan. 
 

2. TUJUAN 
 

Adapun tujuan dari Petunjuk Teknis Pelaksanaan adalah : 
 

a. Terciptanya pembagian kewajiban, hak dan wewenang yang jelas dari masing-masing 

komponen pelaksana kegiatan. 
 

b. Menghindarkan terjadinya tumpang tindih menyangkut kewajiban, hak dan wewenang 

masing-masing komponen pelaksana kegiatan. 
 

c. Adanya kejelasan tentang tata hubungan antar komponen pelaksana kegiatan dan antara 

pelaksana kegiatan dengan para peserta kegiatan. 
 

d. Adanya aturan yang jelas tentang jenis dan teknis pemberian sanksi bagi para pelanggar 

ketentuan-ketentuan yang ada dalam Petunjuk Teknis ini. 
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3. RUANG LINGKUP 
 

Dalam Petunjuk Teknis Pelaksanaan ini, akan diatur hal –hal yang berkaitan dengan : 
 

a. Pembagian kewajiban, hak dan wewenang dari seluruh komponen pelaksana kegiatan. 
 
b. Hubungan yang menyangkut tentang koordinasi antar komponen pelaksana kegiatan. 
 
c. Hubungan masing-masing komponen pelaksana kegiatan dan antara pelaksana 

kegiatan dengan para peserta kegiatan. 
 
d. Ketentuan umum tentang jenis dan teknis pemberian sanksi terhadap pihak-pihak yang 

melanggar ketentuan-ketentuan dalam Petunjuk Teknis Pelaksanaan ini. 
 
e. Ketentuan tentang komponen pelaksana kegiatan yang berhak memberi sanksi kepada 

para peserta yang melanggar. 
 
f. Ketentuan mengenai atribut dan larangan perploncoan. 

 
4. STRUKTUR DAN KOMPONEN KEGIATAN 
 
    Struktur Komponen Kegiatan 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Komponen Kegiatan 
 
Komponen kegiatan terdiri dari : 
 
a. Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana. 

b. Badan Perwakilan Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana. 

c. Himpunan Mahasiswa Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis 

Universitas Udayana.  

d. Panitia pengarah (Steering Committee) 



13 
 

e. Panitia pelaksana (Operating Committee) 

i. Panitia OC Inti 

ii. Panitia OC Bukan inti.  

5. PENGERTIAN 
 

Dalam Petunjuk Teknis ini yang dimaksud dengan : 
 

a. Program studi Akuntansi adalah perwakilan dari pihak dekanat yang bertanggung 

jawab atas mahasiswa program studi Akuntansi di bidang akademik maupun non 

akademik. 
 

b. Badan Perwakilan Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana 

yang selanjutnya disebut BPM FEB Unud, adalah lembaga tinggi legislatif mahasiswa 

di tingkat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana. 
 

c. Himpunan Mahasiswa Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis 

Universitas Udayana yang selanjutnya disebut HM AK Unud adalah lembaga tinggi 

eksekutif mahasiswa di tingkat Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan 

Bisnis Universitas Udayana. 
 

d. Panitia Pengarah yang selanjutnya disebut Steering Committee (SC) adalah komponen 

kegiatan Inisiasi Akuntansi FEB Unud yang ditunjuk oleh HM Akuntansi FEB Unud, 

yang bertugas untuk menyusun konsep kegiatan bersama Operating Committee Inti  

(OC inti) dan ikut mengawasi pelaksanaannya. 
 

e. Panitia Pelaksana yang selanjutnya disebut Operating Committee (OC) terdiri atas : 
 

i. Panitia Pelaksana Inti yang selanjutnya disebut OC Inti adalah komponen 

pelaksana kegiatan Inisiasi Akuntansi FEB Unud yang ditunjuk oleh SC dan HM 

Akuntansi FEB Unud yang bertugas menyusun konsep kegiatan bersama SC 

serta melaksanakan konsep tersebut. 
 

ii. Panitia Pelaksana Bukan Inti yang selanjutnya disebut OC Bukan Inti adalah 

komponen pelaksana kegiatan Inisiasi Akuntansi FEB Unud yang ditunjuk oleh 

OC Inti, HM Akuntansi FEB Unud dan SC yang bertugas melaksanakan 

kegiatan sesuai konsep yang telah ditetapkan. 

 

2.2 KEWAJIBAN, HAK DAN WEWENANG 
 

1. Program studi Akuntansi 
 

a. Program studi Akuntansi berkewajiban untuk : 
 

i. Membina seluruh komponen pelaksana kegiatan agar kegiatan yang dilaksanakan 

sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. 
 
ii. Membimbing seluruh komponen pelaksana kegiatan melaksanakan kegiatan sesuai 

dengan peraturan yang telah ditetapkan. 
 

b. Program Studi Akuntansi berhak untuk : 
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i. Meminta keterangan dari seluruh komponen pelaksana kegiatan. 
 
ii. Memberikan evaluasi terhadap kegiatan yang telah dilakukan. 

 
c. Program Studi Akuntansi berwenang untuk : 

 
i. Memberikan pengarahan kepada komponen pelaksana kegiatan. 

 
ii. Memberikan keputusan yang mengikat terhadap kegiatan yang dilakukan. 

 
2. Badan Perwakilan Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana 
 

a. BPM FEB Unud berkewajiban untuk : 
 

i. Menengahi apabila terjadi perselisihan antara panitia dengan peserta di dalam 

lingkup kegiatan. 
 
ii. Memberikan pertimbangan dan  saran kepada HM Akuntansi FEB Unud, SC, dan 

OC tentang pelaksanaan kegiatan agar sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. 
 
iii. Menyusun petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan bersama HM Akuntansi, SC dan 

OC Inti yang disetujui oleh Program studi Akuntansi. 
 

b. BPM FEB Unud berhak untuk : 
 

i. Meminta keterangan dari ketua HM Akuntansi FEB Unud apabila pelaksanaan 

kegiatan menyimpang dari apa yang telah ditetapkan. 
 
ii. Memberikan pendapat apabila terjadi perselisihan antar panitia dan antara panitia 

dengan peserta di dalam lingkup kegiatan. 
 
iii. Memberikan saran dan arahan secara langsung dengan tetap memperhatikan norma 

dan etika kepanitiaan kepada OC apabila dalam pelaksanaan kegiatan tindakannya 

dinilai kurang sesuai dan menyimpang dari apa yang sudah ditetapkan. 
 

c. BPM FEB Unud berwenang mengawasi pelaksanaan kegiatan agar sesuai dengan tujuan 

yang telah ditetapkan. 
 

3. Himpunan Mahasiswa Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana 
 

a. HM Akuntansi FEB Unud berkewajiban untuk : 
 

i. Menyelenggarakan kegiatan berdasarkan program kerja yang telah ditetapkan 

dengan menunjuk SC dan OC Inti berdasarkan peraturan yang berlaku. 
 

ii. Bertanggungjawab terhadap hasil pelaksanaan kegiatan kepada Program studi 

Akuntansi dan BPM FEB Unud secara lisan maupun tertulis. 
 

iii. Memberikan pertimbangan dan saran kepada SC dan OC tentang pelaksanaan 

kegiatan agar sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. 
 

iv. Menyusun petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan bersama BPM FEB Unud, SC 

dan OC Inti yang disetujui oleh Program studi Akuntansi. 
 

b. HM Akuntansi FEB Unud berhak untuk : 
 

i. Meminta keterangan dan pertanggungjawaban ketua panitia pelaksana apabila 

pelaksanaannya menyimpang dari apa yang telah ditetapkan. 
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ii. Mengambil keputusan apabila terjadi perselisihan antar panitia di dalam 

lingkup kegiatan sesuai dengan peraturan yang berlaku. 
 

iii. Bersama dengan SC memberikan teguran, peringatan, dan arahan secara 

langsung dengan tetap memperhatikan norma dan etika kepanitiaan kepada OC 

apabila dalam pelaksanaan kegiatan tindakannya dinilai kurang sesuai dan 

menyimpang. 
 

iv. Melakukan evaluasi terhadap pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh 

peserta kegiatan dengan tetap memperhatikan aturan-aturan yang mengatur 

tentang hal yang bersangkutan. 
 

c. HM Akuntansi FEB Unud berwenang untuk mengawasi pelaksanaan kegiatan yang 

dilakukan oleh Steering Comittee, Panitia Pelaksana (Operating Committee Inti dan 

Bukan Inti) dan memberikan pendisiplinan kepada peserta kegiatan Inisiasi Akuntansi. 
 

4. Panitia pengarah (Steering Committee/SC) 
 

a. Steering Committee berkewajiban untuk : 
 

i. Bersama OC Inti menyusun konsep dan mengarahkan penyelenggaraan 

kegiatan agar sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan dengan 

memperhatikan masukan dan pertimbangan yang diberikan oleh Program studi 

Akuntansi, BPM FEB Unud dan HM Akuntansi FEB Unud. 
 

ii. Mengawasi pelaksanaan kegiatan agar sesuai dengan tujuan yang telah 

ditetapkan. 
 

iii. Menyusun petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan bersama HM Akuntansi FEB 

Unud dan OC Inti yang disetujui oleh Program studi Akuntansi. 

iv. Memberi masukan dan arahan dalam pelaksanakan program kerja 
 

b. Steering Committee berhak untuk : 
 

i. Meminta penjelasan dari OC tentang hal-hal yang berkaitan dengan konsep 

pelaksanaan kegiatan. 
 

ii. Bersama-sama dengan HM Akuntansi FEB Unud memberikan teguran kepada 

OC apabila dalam pelaksanaan kegiatan tindakannya dinilai kurang sesuai dan 

menyimpang dari apa yang telah ditentukan. 
 

iii. Melakukan evaluasi terhadap pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh 

peserta kegiatan berupa pemeriksaan tanpa doktrin dengan tetap 

memperhatikan aturan-aturan yang mengatur tentang hal itu apabila dipandang 

perlu. 
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c. Steering Committee berwenang untuk memberikan pertimbangan kepada OC Inti 

mengenai hal-hal yang bersifat mendasar dan teknis, serta memberi pendisiplinan 

kepada peserta kegiatan Inisiasi Akuntansi. 
 

5. Panitia Pelaksana Inti (Operating Committee / OC Inti) 
 

a. OC Inti berkewajiban untuk : 
 

i. Melaksanakan kegiatan sesuai dengan konsep yang telah ditetapkan. 
 
ii. Memberikan pertanggungjawaban tentang hal-hal yang berkaitan dengan 

pelaksanaan konsep kegiatan kepada Program studi Akuntansi, BPM FEB Unud, 

HM Akuntansi FEB Unud, dan SC. 

iii. Bertanggungjawab terhadap pelaksanaan kegiatan kepada HM Akuntansi FEB 

Unud baik secara lisan maupun tertulis melalui ketua OC. 

iv. Menyusun petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan bersama HM Akuntansi FEB 

Unud dan SC yang disetujui oleh Program studi Akuntansi. 
 

b. OC Inti berhak untuk meminta pertimbangan SC tentang hal-hal berkaitan dengan 

konsep kegiatan. 

c. OC Inti berwenang untuk melaksanakan konsep dan teknis kegiatan yang telah disusun 

bersama SC yang sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan dan telah melalui 

pertimbangan bersama HM, serta memberikan pendisiplinan kepada peserta kegiatan 

Inisiasi Akuntansi. 
 

6. Panitia Pelaksana bukan Inti (Operating Committee Bukan Inti / OC bukan Inti) 
 

a. OC bukan Inti berkewajiban untuk : 
 

i. Melaksanakan tugas-tugas yang telah ditetapkan oleh OC Inti. 
 

ii. Bertanggung jawab kepada OC Inti sesuai dengan tugas-tugas yang telah 

ditetapkan. 
 

b. OC bukan Inti berhak untuk : 
 

i. Meminta penjelasan kepada SC dan OC Inti tentang hal-hal berkaitan dengan 

pelaksanaan konsep kegiatan. 
 
ii. Dipandang sama dengan komponen kegiatan lainnya. 

 
c. OC bukan inti khususnya sie acara berwenang dalam pendisiplinan pada peserta 

kegiatan Inisiasi Akuntansi. 

 

2.3 TATA TERTIB KOMPONEN PELAKSANA KEGIATAN 

Setiap anggota komponen kegiatan berkewajiban untuk : 

1. Menaati dan melaksanakan peraturan yang telah ditetapkan bersama. 

2. Bertanggung jawab terhadap tugas dan wewenang yang sudah menjadi kewajibannya. 
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3. Bersikap berdasarkan prinsip kedisiplinan, keteladanan, dan keilmiahan sesuai 

dengan norma dan etika kepanitiaan. 

4. Berpenampilan rapi, dengan ketentuan : 

a. Rambut 

i. Rambut laki-laki harus rapi, tidak menyentuh telinga, alis, dan kerah baju, 

serta tidak dicat. Tidak berkumis, berjenggot, dan berjambang. 

ii. Rambut perempuan tidak dicat dan diikat rapi  

b. Pakaian 

i. Pakaian laki-laki sewajarnya. Perkuliahan rapi. Menggunakan kaos dalam 

bukan kaos oblong. Celana berwarna gelap. Menggunakan sepatu bertali. 

ii. Pakaian perempuan sewajarnya. Perkuliahan rapi, tidak ketat, tidak transparan. 

Menggunakan kaos. Celana berwarna gelap (non coldore dan non legging). 

Menggunakan sepatu bertali. 

c. Atribut 

i. Atribut laki-laki dan perempuan, diwajibkan untuk membawa dan memakai 

tanda pengenal masing-masing sebagai identitas diri sesuai dengan komponen 

kegiatan masing-masing. 

ii. Tidak menggunakan make-up dan aksesoris berlebihan. 

5. Bertingkah laku dan berucap dengan ketentuan : 

a. Tidak melanggar norma agama, kesopanan, kesusilaan, dan hukum. 

b. Bertingkah baik dengan semua komponen kegiatan. 

c. Menjaga persatuan dan kekompakan antar setiap komponen kegiatan. 

d. Tidak merokok dan berkata kotor atau kasar ketika berinteraksi langsung dengan 

peserta kegiatan. 

 

2.4 ATRIBUT DAN LARANGAN PERPLONCOAN 

1. Tidak diperbolehkan menggunakan atribut beranekaragam yang dianggap 

pembodohan, tidak memberikan manfaat dan mengeluarkan biaya besar untuk 

membuatnya. 
 

2. Atribut yang diijinkan hanyalah identitas fakultas dan ciri khas yang menunjukkan 

jati diri peserta dan dapat membedakan dengan jelas antar peserta dengan komponen 

pelaksana kegiatan. 
 

3. Tidak diperbolehkan adanya perploncoan dengan parameter sebagai berikut : 
 

a Pembodohan terhadap peserta melalui pakaian, ucapan, tindakan dan penugasan. 
 

b Tekanan fisik dan psikis yang tidak mampu dilaksanakan atau diterima peserta 

secara wajar yang menimbulkan efek lanjutan secara psikis maupun fisik. 
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c Merendahkan martabat dan nilai kemanusiaan. 

 
d Bentakan yang berupa makian. 

 
 

 

2.5 PELANGGARAN DAN SANKSI KOMPONEN PELAKSANA KEGIATAN 

1. Pelanggaran yang dilakukan oleh komponen pelaksana kegiatan meliputi : 

a. Tidak menaati dan melaksanakan ketentuan-ketentuan yang telah ditentukan. 

b. Tidak bertanggungjawab terhadap tugas-tugas yang menjadi wewenang dan 

kewajibannya. 

c. Tidak bersikap berdasarkan prinsip kedisiplinan, keteladanan, kemitraan dan 

keilmiahan sesuai dengan norma dan etika kepanitiaan. 

d. Tidak berpenampilan rapi : 

i. Tidak sopan dan tidak memakai pakaian serta atribut yang telah ditetapkan. 

ii. Tidak memakai tanda pengenal masing- masing komponen kegiatan. 

e. Bertindak : 

i. Melanggar norma agama, kesusilaan, sopan santun dan hukum. 

ii. Tidak bertingkah baik sesama anggota komponen kegiatan. 

iii. Tidak menjaga persatuan dan kekompakan kerja diantara sesama anggota 

komponen kegiatan. 

iv. Merokok selama berinteraksi langsung dengan peserta. 

2. Sanksi yang diberikan atas pelanggaran : 

a Teguran ringan 

b Teguran keras 

c Skorsing 

d Pencabutan hak dan kewajiban  

 

3. Sanksi hanya dapat diberikan oleh HM Akuntansi FEB Unud dan berkoordinasi dengan 

BPM FEB Unud. 

 

2.6 PENUTUP 

1. Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Inisiasi ini ditetapkan bersama-sama oleh HM 

Akuntansi FEB Unud, Panitia OC Inti dan SC. 
 

2. Hal-hal yang belum diatur dalam petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan ini akan diatur 

kemudian dengan memperhatikan masukan-masukan yang diberikan oleh pihak-pihak yang 

terkait dengan pelaksanaan kegiatan. 
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III. PROGRAM STUDI AKUNTANSI 

 

3.1 PEMBIMBING AKADEMIK 
 

Perguruan tinggi menyediakan Pembimbing Akademik (PA) dalam rangka 

membantu mahasiswa menyelesaikan studinya. Pembimbing akademik merupakan dosen 

yang diberi tanggung jawab untuk membimbing sekelompok mahasiswa yang terdiri dari 

beberapa orang, agar mampu menyelesaikan studinya seefektif dan seefisien mungkin sesuai 

dengan kondisi dan kemampuan individu mahasiswa. 

 
Tujuan Adanya Pelayanan Pembimbing Akademik 

1. Memahami kemampuan potensial yang dimiliki oleh mahasiswa itu sendiri serta 

memanfaatkan potensi tersebut sebaik-baiknya dalam pelaksanaan dan penyelesaian 

studi. 
 

2. Memahami kesulitan dan kendala yang dihadapi serta mampu menyelesaikan kendala 

dalam proses pelaksanaan studi. 
 

3. Memahami dan menerapkan prosedur serta menerapkan peraturan sehingga dapat 

membantu memudahkan penyelesaian studi. 

 
Fungsi Pembimbing Akademik 

1. Membantu mahasiswa dalam menyusun rencana studi sampai mahasiswa 

menyelesaikan studinya. 
 

2. Membantu memberikan pertimbangan mengenai mata kuliah (wajib atau pilihan) yang 

dapat diambil pada semester yang sedang berlangsung. 
 

3. Memberikan pertimbangan mengenai banyaknya kredit yang dapat diambil sesuai 

dengan tingkat keberhasilan studi pada semester sebelumnya. 
 

4. Memberikan persetujuan rencana studi dengan menandatangani kartu rencana studi 

(KRS). 
 

5. Membantu mahasiswa dalam menyalurkan minat dan bakatnya untuk meningkatkan 

kemampuan akademiknya. 

 
Wewenang Pembimbing Akademik 

1. Memberikan nasehat kepada mahasiswa yang dibimbingnya. 
 
2. Membantu menyelesaikan masalah akademik serta hambatan yang dihadapi mahasiswa 

yang dibimbingnya. 
 
3. Membantu mahasiswa mengembangkan kemampuan akademiknya. 
 
4. Membantu meneruskan permasalahan mahasiswa yang bukan wewenangnya kepada 

yang berwenang. 
 
5. Membantu mahasiswa dalam menentukan tema karya ilmiah (Tugas Akhir/skripsi).
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Kewajiban Pembimbing Akademik 

1. Memahami kurikulum serta program yang diikuti oleh mahasiswa. 
 
2. Memahami situasi akademik program studi yang terkait. 
 
3. Mengetahui berbagai program kemahasiswaan. 
 
4. Menjalin hubungan keakraban akademik profesional dengan mahasiswa bimbingannya. 
 
5. Mengikuti dan mengamati perkembangan studi mahasiswa bimbingan. 

 
 

 
3.2 KOORDINATOR ANGKATAN 

Koordinator angkatan adalah mahasiswa yang terdiri dari satu orang putra dan satu 

orang putri yang dipilih berdasarkan beberapa tahap seleksi khusus yang diselenggarakan 

selama rangkaian kegitan sosialisasi almamater tingkat program studi, dan selanjutnya 

berdasarkan voting dari angkatannya yang bertanggung jawab terhadap seluruh keperluan 

akademik maupun non akademik serta menjembatani antara mahasiswa dengan program 

studi. 
 

Tugas Koordinator Angkatan 

1. Mengkoordinasikan mahasiswa satu angkatan dalam penyusunan KRS. 

2. Sebagai fasilitator yang menampung kritik dan saran dari mahasiswa angkatan untuk 

HM Akuntansi dan Program studi Akuntansi. 

3. Membantu meneruskan permasalahan mahasiswa yang berhubungan dengan HM 

Akuntansi dan Program studi Akuntansi. 

4. Membantu mengatasi masalah mahasiswa yang menghambat kelancaran studi. 
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IV. PENUGASAN INISIASI 

AKUNTANSI 2018 
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PENUGASAN I 

 

TUGAS 1 

“Membuat Name Tag dan Id Card Tas” 

Tujuan : Nametag dan id card tas digunakan peserta sebagai identitas pengenal selama kegiatan 

Inisiasi Akuntansi 2018. 

Name tag dibuat dengan ketentuan : 

1. Name tag dibuat dengan kertas buffalo sesuai dengan warna kelompok masing-masing. 

KELOMPOK NAMA KELOMPOK WARNA KELOMPOK 

I Akuntansi Keuangan BIRU MUDA 

II Akuntansi Perpajakan KUNING 

III Akuntansi Hotel HIJAU MUDA 

IV Akuntansi Sektor Publik BIRU TUA 

V Akuntansi Biaya MERAH 

VI Akuntansi Perbankan UNGU 

VII Akuntansi Internasional ABU-ABU 

VIII Akuntansi Manajemen COKLAT 

IX Akuntansi Keprilakuan MERAH MUDA 

X Akuntansi Pemeriksaan  HIJAU TUA 

 

2. Name tag berbentuk Lambang HM Akuntansi 2018 dengan panjang 16 cm dan lebar 21 

cm. 

3. Pada Sisi Depan : 

o Ditempel foto wajah dengan ekspresi “semangat” (memperlihatkan wajah dan 

telinga dengan jelas) ukuran 3R orientasi landscape dengan margin atas 4 cm dan 

bawah 8 cm serta posisi center. 

o Nomor kelompok dan nama kelompok ditulis di sisi atas foto memakai spidol hitam 

kecil menggunakan huruf kapital, kemudian nama panggilan dan NIM ditulis di sisi 

bawah foto menggunakan huruf kapital memakai spidol hitam besar 

o Pada bagian pita ditulis “JAYA AKUNTANSI” menggunakan huruf kapital memakai 

spidol hitam kecil dengan posisi center. 

4. Pada sisi belakang : 

Ditempel foto bersama anggota kelompok dengan menggunakan baju berwarna kompak 

ukuran 3R orientasi landscape dengan margin atas 4 cm dan bawah 8 cm serta posisi 

center. Pada bagian pita ditulis motto hidup memakai huruf tegak bersambung dengan 

pulpen hitam. 

5. Pinggiran nametag diberikan hiasan sesuai kreativitas. 
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6. Hiasan satu kelompok harus sama. 

7. Nametag dilaminating dengan jarak 1-2 cm dari sisi nametag. 

8. Lubang dibuat pada pojok atas sisi kiri dan kanan nametag kemudian ikat dengan tali kur 

sesuai warna kelompok dengan panjang nametag berada tepat di depan dada peserta. 

 
 

A. ID Card Tas dibuat dengan ketentuan:  

Panjang  : 25 cm 

Lebar   : 15 cm 

Menggunakan kertas buffalo sesuai dengan warna kelompok 

Id card tas dilaminating 2 cm dari ujung kertas, setiap sudut dilubangi dan diberi peniti 

 

 

 

(NAMA PANGGILAN PESERTA) 

 

NAMA KELOMPOK 

 

NOMOR 

KELOMPOK 

DENGAN ANGKA 

ROMAWI 

 

NOMOR ABSEN 

 

 

9CM 

15CM 

6CM 

5CM 5CM 
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TUGAS 2 

“Membuat Buku Biodata dan Tanda Tangan” 

Tujuan : Dengan membuat buku biodata dan tanda tangan diharapkan agar peserta mengenal 

fungsionaris Himpunan Mahasiswa Akuntansi FEB Unud 2018, SC, Panitia Pelaksana, serta 

seluruh Peserta INISIASI Akuntansi 2018. 

Membuat buku biodata mahasiswa untuk : 

 HM Akuntansi Periode 2018, SC, Panitia Pelaksana Inisiasi Akuntansi 2018, dan 

Peserta Inisiasi Akuntansi 2018 

 Yang digunakan untuk membuat buku biodata mahasiswa yakni kertas A4 merk bebas 

88 lembar. 

 Cover buku biodata mahasiswa menggunakan kertas buffalo warna : Biru Muda 

(Kelompok I), Kuning (Kelompok II), Hijau Muda (Kelompok III), Biru Tua 

(Kelompok IV), Merah (Kelompok V), Ungu (Kelompok VI), Abu-abu (Kelompok 

VII), Coklat (Kelompok VIII), Merah Muda (Kelompok IX), Hijau Tua (Kelompok 

X).  

 Cover buku biodata mahasiswa berisikan variasi desain sekreatif mungkin (variasi 

desain tiap kelompok HARUS SAMA). 

 

1. Buku Biodata HM Akuntansi Periode 2018, SC, dan Panitia Pelaksana Inisiasi Akuntansi 

2018 dibuat dengan ketentuan : 

COVER BUKU BIODATA HM AKUNTANSI PERIODE 2018, SC, DAN PANITIA 

PELAKSANA INISIASI AKUNTANSI 2018 

 

 

AISYAH 

AKUNTANSI 

KEUANGAN 
I 9 
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Cover Depan sesuai dengan gambar di atas: 

1. Pada bagian depan buku ditempel foto ukuran 4R dengan ekspresi “bahagia”, posisi 

center, foto memperlihatkan keseluruhan wajah dan telinga, tanpa poni (khusus 

mahasiswi rambut dikepang dua dan menggunakan pita berwarna ORANYE) 

2. Pas Foto berlatar warna oranye. 

3. Pada lembar pertama buku merupakan kertas kosong yang akan di isi “Visi dan Misi 

Program Studi Akuntansi”, dengan ketentuan :  

a. Visi dan Misi Program Studi Akuntansi di tulis tangan dengan pulpen berwarna hitam 

non boxy.  

b. Jarak antara ujung atas kertas dengan judul “Visi dan Misi Program Studi Akuntansi” 

adalah 2 cm.  

c. Jarak dari judul “Visi dan Misi Program Studi Akuntansi” menuju subjudul “Visi 

Program Studi Akuntansi” adalah 2 cm. Lalu, jarak dari subjudul tersebut menuju isi 

dari Visi Program Studi Akuntansi adalah 2 cm.  

d. Jarak antara baris akhir isi dari Visi Program Studi Akuntansi dengan subjudul “Misi 

Program Studi Akuntansi” adalah 2 cm. Lalu, jarak dari subjudul menuju isi dari Misi 

Program Studi Akuntansi adalah 2 cm. 

e. Margin atas, bawah, kanan, dan kiri 2 cm. 

 

 

4R 

NAMA   

NIM 

KELOMPOK 

NO. KELOMPOK 

MOTTO 

HM AKUNTANSI FEB UNUD 2018 

3 cm 

2 cm 

2 cm 
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NOTE :  

Visi dan Misi Program Studi Akuntansi 

Visi Program Studi Akuntansi 

“Terwujudnya Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas 

Udayana yang menghasilkan sumberdaya manusia di bidang akuntansi yang Unggul, 

Mandiri, dan Berbudaya di Tingkat Asia Tenggara pada tahun 2020”. 

Misi Program Studi Akuntansi 

“Meningkatkan kuantitas dan kualitas pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada 

masyarakat di bidang akuntansi secara efektif, efisien, dan relevan”. 

 

4. Pada lembar kedua diketik judul (Buku Biodata HM Akuntansi Periode 2018, SC, dan 

Panitia Pelaksana Inisiasi Akuntansi 2018) dengan format rata tengah (center) dan berada 

pada bagian tengah kertas. Tulisan Times New Roman, ukuran 12, spasi 1,5, dan di 

Bold.  

5. Lembar ketiga diketik judul (Biodata HM Akuntansi Periode 2018) dengan format rata 

tengah (center) dan berada pada bagian tengah kertas. Tulisan Times New Roman, 

ukuran 12, spasi 1,5, dan di Bold.  

6. Lembar keempat diketik judul (Biodata Inti HM Akuntansi) dengan format rata tengah 

(center) dan berada pada bagian tengah kertas. Tulisan Times New Roman, ukuran 12, 

spasi 1,5, dan di Bold. Kemudian pada lembar kelima terdapat 1 bagian yang bisa 

diunduh di blog HM Ak (hmj-akuntansifeunud.blogspot.com) serta dicetak dengan 

BENAR, ditulis dengan format: 

NAMA   : 

 

NIM    : 

 

JABATAN   : 

 

TTL    : 

 

NO.TELP   : 

 

ALAMAT    : 

 

MEDSOS   : 

 

TANDA TANGAN  : 

 



29 
 

 Semua poin tersebut ditulis dengan pulpen HITAM non Boxy 

 Terdapat jarak 1 baris antar poin di atas. Jawaban atas poin tersebut bisa menggunakan 2 

baris, kecuali untuk tanda tangan terletak pada kotak di bawah poin TTD. 

 Data Inti HM Akuntansi berjumlah 7 lembar yang diurut berdasarkan jabatan yang 

tertinggi. 

7. Lembar berikutnya diketik judul (Biodata Ketua Bidang dan Wakil Ketua Bidang HM 

Akuntansi) dengan format rata tengah (center) dan berada pada bagian tengah kertas. 

Tulisan Times New Roman, ukuran 12, spasi 1,5, dan di Bold. Kemudian pada lembar 

selanjutnya terdapat 1 bagian yang bisa diunduh di blog HM Ak (hmj-

akuntansifeunud.blogspot.com) serta dicetak dengan BENAR, ditulis dengan format: 

NAMA   : 

 

NIM    : 

 

JABATAN   : 

 

TTL    : 

 

NO.TELP   : 

 

ALAMAT    : 

 

MEDSOS   : 

 

TANDA TANGAN  : 

 

 Semua poin tersebut ditulis dengan pulpen HITAM non Boxy 

 Terdapat jarak 1 baris antar poin di atas. Jawaban atas poin tersebut bisa menggunakan 2 

baris, kecuali untuk tanda tangan terletak pada kotak di bawah poin TTD. 

 Data Kabid dan Wakabid HM Akuntansi Periode 2018 berjumlah 8 lembar.  

8. Lembar berikutnya berisikan judul (Biodata SC) dengan format rata tengah (center) dan 

berada pada bagian tengah kertas. Tulisan Times New Roman, ukuran 12, spasi 1,5, 

dan di Bold. Lembar selanjutnya terdapat 1 bagian yang bisa diunduh di blog HM Ak 

(hmj-akuntansifeunud.blogspot.com) serta dicetak dengan BENAR, ditulis dengan 

format : 

NAMA   : 

 

NIM    : 
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JABATAN   : 

 

TTL    : 

 

NO.TELP   : 

 

ALAMAT    : 

 

MEDSOS   : 

 

TANDA TANGAN  : 

 

 Semua poin tersebut ditulis dengan pulpen HITAM non Boxy 

 Terdapat jarak 1 baris antar poin di atas. Jawaban atas poin tersebut bisa menggunakan 2 

baris, kecuali untuk tanda tangan terletak pada kotak di bawah poin TTD. 

 Data SC Inisiasi Akuntansi berjumlah 4 lembar 

9. Lembar berikutnya berisikan judul (Biodata Panitia Pelaksana Inisiasi Akuntansi 2018) 

dengan format rata tengah (center) dan berada pada bagian tengah kertas. Tulisan Times 

New Roman, ukuran 12, spasi 1,5, dan di Bold. Lembar selanjutnya hingga lembar ke-

46 dibagi menjadi 4 bagian yang bisa diunduh di blog HM Ak (hmj-

akuntansifeunud.blogspot.com) serta dicetak dengan BENAR. Setiap bagian ditulis 

dengan format : 

NAMA   : 

 

NIM    : 

 

JABATAN   : 

 

TTL    : 

 

NO.TELP   : 

 

ALAMAT    : 

 

MEDSOS   : 

 

TANDA TANGAN  : 
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 Penulisan pada bagian - bagian tersebut yaitu dari bagian kiri ke bagian kanan secara 

berurutan, pada baris pertama dahulu dan dilanjutkan dengan baris kedua. 

 Semua poin tersebut ditulis dengan pulpen HITAM non Boxy 

 Terdapat jarak 1 baris antar poin di atas. Jawaban atas poin tersebut bisa menggunakan 2 

baris, kecuali untuk tanda tangan terletak pada kotak di bawah poin TTD 

 Dalam satu lembar terdapat 4 data panitia pelaksana 

 Biodata Panitia Pelaksana Inisiasi Akuntansi 2018 harus dikelompokkan berdasarkan sie 

masing-masing. Biodata Panitia dimulai dari koordinator sie lalu diikuti oleh anggota sie 

tersebut. Khusus untuk biodata Koo dari masing-masing sie ditulis full dengan 

menggunakan pulpen Merah non Boxy 

10. Nomor halaman terletak pada pojok kanan bawah (1 lembar kertas = 1 halaman) 

NB: Khusus untuk tanda tangan menggunakan pulpen jelly warna EMAS dan nomor 

halaman ditulis dengan menggunakan pulpen Biru non Boxy. 

 

2. Buku Biodata Mahasiswa Peserta Inisiasi Akuntansi 2018 dibuat dengan ketentuan : 

COVER DEPAN BUKU BIODATA MAHASISWA PESERTA INISIASI AKUNTANSI 

2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cover Depan sesuai dengan gambar di atas: 

 

4R 

3 cm 

2 cm 

NAMA   

NIM 

KELOMPOK 

NO. KELOMPOK 

MOTTO 

HM AKUNTANSI FEB UNUD 2018 

2 cm 
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1. Pada bagian depan buku ditempel foto ukuran 4R dengan ekspresi “bahagia” posisi 

center, foto memperlihatkan keseluruhan wajah dan telinga, tanpa poni (khusus 

mahasiswi rambut dikepang dua dan menggunakan pita berwarna ORANYE) 

2. Pas foto berlatar warna oranye. 

3. Biodata mahasiswa peserta Inisiasi Akuntansi 2018 diurut berdasarkan NIM. 

4. Pada lembar pertama buku merupakan kertas kosong yang akan di isi “Visi dan Misi 

Program Studi Akuntansi”, dengan ketentuan :  

a. Visi dan Misi Program Studi Akuntansi di tulis tangan dengan pulpen berwarna 

hitam non boxy.  

b. Jarak antara ujung atas kertas dengan judul “Visi dan Misi Program Studi 

Akuntansi” adalah 2 cm.  

c. Jarak dari judul “Visi dan Misi Program Studi Akuntansi” menuju subjudul “Visi 

Program Studi Akuntansi” adalah 2 cm. Lalu, jarak dari subjudul tersebut menuju 

isi dari Visi Program Studi Akuntansi adalah 2 cm.  

d. Jarak antara baris akhir isi dari Visi Program Studi Akuntansi dengan subjudul 

“Misi Program Studi Akuntansi” adalah 2 cm. Lalu, jarak dari subjudul menuju isi 

dari Misi Program Studi Akuntansi adalah 2 cm.  

e. Margin atas, bawah, kanan, dan kiri 2 cm. 

 

NOTE:  

Visi dan Misi Program Studi Akuntansi 

Visi Program Studi Akuntansi 

“Terwujudnya Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas 

Udayana yang menghasilkan sumberdaya manusia di bidang akuntansi yang Unggul, 

Mandiri, dan Berbudaya di Tingkat Asia Tenggara pada tahun 2020”. 

Misi Program Studi Akuntansi 

“Meningkatkan kuantitas dan kualitas pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada 

masyarakat di bidang akuntansi secara efektif, efisien, dan relevan”. 

5. Pada lembar kedua buku diketik judul (Buku Biodata Mahasiswa Peserta Inisiasi 

Akuntansi 2018) dengan format rata tengah (center) dan berada pada bagian tengah 

kertas. Tulisan Times New Roman, ukuran 12, spasi 1,5, dan di Bold.  

6. Pada lembar ketiga hingga lembar ke 42 dibagi menjadi 4 bagian yang bisa diunduh 

di blog HM Ak (hmj-akuntansifeunud.blogspot.com) serta dicetak secara BENAR. 

Pada tiap bagian ditulis dengan format : 

NAMA    : 

 

NIM    : 
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TTL   : 

NO.TELP    : 

 

ALAMAT   : 

 

MEDSOS   : 

 

TTD    : 

 

 Penulisan pada bagian - bagian tersebut yaitu dari bagian kiri ke bagian kanan secara 

berurutan, pada baris pertama dahulu dan dilanjutkan dengan baris kedua. 

 Semua poin tersebut ditulis dengan pulpen HITAM non Boxy 

 Terdapat jarak 1 baris antar poin di atas. Jawaban atas poin tersebut bisa 

menggunakan 2 baris, kecuali untuk tanda tangan terletak pada kotak di bawah poin 

TTD. 

 Pada bagian pojok kanan bawah setiap data peserta, diberikan nomor sesuai 3 digit 

angka terakhir yang terdapat pada NIM peserta tersebut menggunakan pulpen 

MERAH non Boxy. 

7. Dalam satu halaman terdapat 4 buah data peserta. 

8. Nomor halaman terletak pada pojok kanan bawah dengan menggunakan pulpen 

berwarna BIRU non boxy (1 lembar kertas = 1 halaman) 

 Khusus untuk tanda tangan menggunakan pulpen warna : Hijau (kelompok I 

dan II), Ungu (kelompok III dan IV), Biru (kelompok V dan VI), Merah Muda 

(Kelompok VII dan VIII), serta Merah (kelompok IX dan X). 

 Pulpen dengan pembagian warna yang didapat oleh tiap kelompok tersebut 

akan digunakan oleh peserta untuk menandatangani setiap buku peserta 

Inisiasi Akuntansi 2018. 

 

NOTE: 

 Keseluruhan buku Biodata HM Akuntansi Periode 2018, SC, Panitia Pelaksana 

Inisiasi Akuntansi 2018, dan Peserta Inisiasi Akuntansi 2018 (Cover depan buku 

biodata HM Akuntansi Periode 2018, SC, Panitia Pelaksana Inisiasi Akuntansi 2018, 46 

lembar kertas, Cover depan buku biodata Peserta Inisiasi Akuntansi 2018, 42 lembar 

kertas, cover belakang)  digabungkan dengan spiral kawat putih ukuran 1/2. 

 Untuk Biodata Panitia Pelaksana Inisiasi Akuntansi 2018 harus dikelompokkan 

berdasarkan sie masing-masing.  

 Info susunan Panitia Inisiasi Akuntansi 2018 dapat dilihat pada Buku Panduan Inisiasi 

Mahasiswa Akuntansi 2018 
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 Untuk biodata HM Akuntansi Periode 2018, SC, dan Panitia Pelaksana Inisiasi Akuntansi 

2018 HARUS LENGKAP. 

 Tahap-tahap yang harus dilakukan untuk melengkapi buku biodata HM Akuntansi 

Periode 2018, SC, dan Panitia Pelaksana Inisiasi Akuntansi 2018 adalah sebagai berikut : 

1. Peserta dapat mencari biodata koo (harus lengkap) dan anggota sie Panitia Pelaksana 

Inisiasi Akuntansi 2018 secara bersamaan. Kemudian dilanjutkan dengan mencari 

biodata Bendahara II Inisiasi Akuntansi 2018, Bendahara I Inisiasi Akuntansi 2018, 

Sekretaris Inisiasi Akuntansi 2018, Wakil Ketua Inisiasi 2018, dan Ketua Inisiasi 

Akuntansi 2018 setelah mendapatkan 50% biodata dari seluruh jumlah Panitia 

Pelaksana Inisiasi Akuntansi 2018. 

2. Dilanjutkan dengan mencari biodata SC. 

3. Lalu setelah itu dilanjutkan dengan mencari biodata Ketua Bidang dan Wakil Ketua 

Bidang HM Akuntansi. Mencari biodata Inti HM Akuntansi, dimulai dengan mencari 

biodata Bendahara II HM Akuntansi,  Bendahara I HM Akuntansi, Sekretaris II HM 

Akuntansi, Sekretaris I HM Akuntansi,  Wakil Ketua II HM Akuntansi, Wakil Ketua 

I HM Akuntansi dan yang terakhir Ketua HM Akuntansi. 

 Setiap kelompok memiliki bentuk buku biodata mahasiswa yang sama sesuai dengan 

contoh yang telah diberikan. 

 Cover Buku Biodata Mahasiswa dibuat sesuai dengan warna yang telah ditentukan dan 

masing-masing anggota kelompok memiliki warna dan desain yang sama.  

 Buku biodata mahasiswa dibuat dengan warna sesuai dengan warna yang telah ditentukan 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KELOMPOK NAMA KELOMPOK WARNA KELOMPOK 

I Akuntansi Keuangan BIRU MUDA 

II Akuntansi Pemerintahan KUNING 

III Akuntansi Hotel HIJAU MUDA 

IV Akuntansi Sektor Publik BIRU TUA 

V Akuntansi Biaya MERAH 

VI Akuntansi Perbankan UNGU 

VII Akuntansi Internasional ABU-ABU 

VIII Akuntansi Manajemen COKLAT 

IX Akuntansi Keprilakuan MERAH MUDA 

X Akuntansi Pemeriksaan HIJAU TUA 
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TUGAS 3 
 

(Tugas Subkelompok) 

“Membuat resume mengenai nama kelompok masing-masing” 

Tujuan : Dengan membuat resume mengenai nama kelompok diharapkan agar peserta 

memahami bidang akuntansi yang menjadi nama kelompok mereka. Hal ini dilakukan sebagai 

pengenalan awal terhadap bidang-bidang akuntansi. 

Resume dibuat dengan ketentuan : 

a. Setiap kelompok yang terdiri dari 2-3 orang yang masih dalam satu kelompok 

b. Menggunakan kertas HVS ukuran A4 

c. Tulisan Times New Roman, ukuran 12 dengan spasi 1,5  

d. Margin kanan, atas, dan bawah 3 cm, kiri 4 cm. 

e. Terdapat : Halaman Judul (i), Kata Pengantar (ii), Daftar Isi (iii) 

f. Halaman Judul berisikan : 

 Judul (bebas tapi harus sesuai) 

 Logo Unud yang disahkan dan berwarna 

 Oleh : 

 Nama Kelompok : 

 Nama Anggota Kelompok : 

 HM Akuntansi FEB Unud 2018 

g. Halaman judul dibuat rata tengah (center) 

h. Berisikan nomor halaman 

i. Semua nomor halaman terletak pada pojok kanan bawah 

j. Minimal 3 halaman tidak termasuk halaman judul, kata pengantar, daftar isi, dan daftar 

pustaka 

k. Harus terdapat daftar pustaka minimal 2 buku sebagai referensi. Diperkenankan mencari 

data di internet, namun referensi 2 buku harus tetap ada, serta cantumkan alamat web 

selengkap-lengkapnya. 

l. Kalimat yang ditemukan dari sumber harus diparafrasa (dilarang keras melakukan 

plagiarisme). 

m. Resume dijilid menggunakan jilid mika bening (untuk bagian depan) dan buffalo sesuai 

warna kelompok (untuk bagian belakang). 

 

 

TUGAS 4 

(Tugas Individu) 

“Membuat Struktur Beserta Profil HM Akuntansi FEB Unud 2018” 

Tujuan : Mengenalkan susunan fungsionaris beserta bidang-bidang yang ada di HM Akuntansi 

FEB Unud 2018 serta tugas dan fungsi dari setiap bidangnya kepada peserta. 
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Struktur beserta Profil HM Akuntansi FEB Unud 2018 dibuat dengan ketentuan : 

a. Memakai satu lembar kertas buffalo ukuran A3 berwarna oranye. 

b. Gambar Struktur HM Akuntansi FEB Unud 2018 pada halaman 1 dan Profil HM 

Akuntansi FEB Unud 2018 pada halaman di baliknya (halaman 2). 

c. Struktur beserta Profil HM Akuntansi FEB Unud 2018 dibuat dengan posisi landscape. 

d. Pada halaman satu, bagian di atas margin atas ditulis sebagai berikut: 

Judul (Struktur Organisasi HM Akuntansi FEB Unud 2018) 

Nama Peserta : 

NIM : 

No. Kelompok : 

Nama Kelompok : 

Motto Hidup : 

HM Akuntansi FEB Unud 2018 

 Dengan format penulisan rata tengah (center) 

 Ditulis dengan pulpen bertinta hitam non boxy 

 Margin kanan, kiri, bawah 3 cm dan margin atas 7 cm menggunakan boardmarker 

warna hitam. 

 Struktur organisasi dibuat dengan spidol hitam kecil. 

 Jabatan dan nama fungsionaris HM Akuntansi FEB Unud 2018 dibuat dengan pulpen 

bertinta hitam non boxy. 

 Jabatan dan nama fungsionaris berada di dalam struktur. 

 Halaman satu dan dua harus ditambahkan desain dengan variasi warna namun tidak 

berlebihan dengan tema “3R (Reduce, Reuse, Recycle)” Desain digambar dan tidak 

boleh ditempel (desain terletak di sekitar struktur namun tidak melewati 

margin). 

 Penugasan ditulis dengan huruf cetak tanpa coretan, stipo, dan sejenisnya. 

 Struktur HM Akuntansi FEB Unud 2018 dapat dilihat di blog HM Akuntansi (hmj-

akuntansifeunud.blogspot.com) 

e. Pada halaman dua, bagian di atas margin atas ditulis sebagai berikut. 

Judul (Profil HM Akuntansi FEB Unud 2018) 

Nama Peserta : 

NIM : 

No. Kelompok : 

Nama Kelompok : 

Motto Hidup : 

HM Akuntansi FEB Unud 2018 

 Dengan format penulisan rata tengah (center). 

 Ditulis dengan pulpen bertinta hitam non boxy. 
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 Isi Profil HM Akuntansi FEB Unud 2018 : 

1) Paragraf I : Gambaran umum HM Akuntansi FEB Unud 2018 

2) Paragraf II : Bidang I 

3) Paragraf III : Bidang II 

4) Paragraf IV : Bidang III 

5) Paragraf V : Bidang IV 

 Setiap awal paragraf menjorok ke dalam sepanjang 2 cm dari margin kiri. 

 Profil HM Akuntansi FEB Unud 2018 dapat dilihat di media sosial HM Akuntansi 

FEB Unud. 

 

 

TUGAS 5 

(Tugas Kelompok) 

“Sumbangsih Alat Kebersihan dan Penanaman Pohon Angkatan” 

Tujuan : Diharapkan peserta mampu berkontribusi kepada kampus sehingga menumbuhkan rasa 

kepedulian dan tanggung jawab mahasiswa terhadap lingkungan kampus serta memupuk rasa 

cinta terhadap kampus sejak dini. 

Ketentuan barang yang dibawa : 

a. Membawa tempat sampah plastik tutup goyang 42 liter yang ditempel kertas berisi tulisan 

“INISIASI AKUNTANSI 2018” beserta nomor kelompok dan dilaminating.  

b. Kelompok 1-5 membawa satu pohon mangga berukuran +1 meter, sedangkan kelompok 

6-10 membawa pohon jambu air berukuran  +1 meter.  

c. Dibuatkan kertas berisi tulisan “INISIASI AKUNTANSI 2018” beserta nomor kelompok 

dan dilaminating serta ditempel pada bambu/kayu 30 cm seperti plang untuk ditancapkan 

pada saat penanaman pohon. 

 

 

NB:  

 Untuk penugasan nomor 4 di pojok kanan atas ditempelkan pas foto (3 x 4), pada 

halaman pertama, dengan ketentuan foto ditempel dengan jarak 1 cm dari sisi atas 

dan dari sisi kanan serta berlatar oranye. 

 Untuk semua penugasan dibuat dengan rapi tanpa CORETAN, STIPO, DAN 

SEJENISNYA. 

 Khusus mahasiswa lama yang mengikuti Inisiasi Akuntansi 2018 dibebastugaskan 

dalam pembuatan tugas 2 

 INFO : 

Ig: @hmakuntansi 
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PENUGASAN II 

 

TUGAS 1 

(Tugas Individu) 

“Membuat Resume tentang Dasar - Dasar Akuntansi” 

Tujuan : Diharapkan mahasiswa baru memahami gambaran materi dasar yang akan mereka 

pelajari di masa perkuliahan nanti khususnya sesuai dengan prodi yang telah diambil yaitu 

akuntansi. 

Diketik dengan ketentuan sebagai berikut : 

a. Menggunakan kertas HVS ukuran A4. 

b. Cover dijilid dengan kertas buffalo berwarna oranye. 

c. Cover berisikan : 

 Judul 

 Logo Unud yang disahkan dan berwarna 

 Nama dan Nim  

d. Cover dibuat rata tengah (center) 

e. Halaman (i) Cover, (ii) Kata Pengantar, (iii) Daftar Isi. 

f. Berisikan nomor halaman. 

g. Semua nomor halaman terletak pada pojok kanan bawah. 

h. Minimal 5 halaman tidak termasuk cover, kata pengantar, daftar isi,dan daftar pustaka. 

i. Tulisan Times New Roman, ukuran 12, spasi 1,5. 

j. Margin kanan, atas, dan bawah 3 cm, kiri 4 cm. 

k. Judul diketik bold ukuran 14. 

l. Terdapat daftar pustaka minimal 2 buku bukan internet sebagai referensi. 

m. Resume “Dasar – Dasar Akuntansi”, minimal terdapat materi mengenai akun–akun 

penting dalam laporan keuangan (5 Akun penting). 

n. Kalimat yang ditemukan dari sumber harus diparafrasa (dilarang keras melakukan 

plagiarisme). 

 

 

TUGAS 2 

(Tugas Individu) 

“Membuat Resume tentang Sejarah dan Perkembangan Akuntansi Berbasis Teknologi” 

Tujuan : Bertujuan untuk membantu mahasiswa baru mengenal informasi tentang akuntansi 

berbasis komputer, dengan harapan dapat mengetahui dasar tentang informasi tersebut sehingga 

dapat diaplikasikan di dunia perkuliahan. Dengan ini, pekerjaan dalam accounting akan lebih 

efektif dan efisien dengan menggunakan sistem akuntansi berbasis teknologi tersebut. 
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Diketik dengan ketentuan sebagai berikut : 

a. Menggunakan kertas HVS ukuran A4. 

b. Cover dijilid dengan kertas buffalo berwarna oranye. 

c. Cover berisikan Judul, Logo Unud yang disahkan dan berwarna, Nama dan Nim dibuat 

dengan posisi rata tengah (center). 

d. Halaman (i) Cover, (ii) Kata Pengantar, (iii) Daftar Isi. 

e. Berisikan nomor halaman. 

f. Semua nomor halaman terletak pada pojok kanan bawah. 

g. Minimal 5 halaman tidak termasuk cover, kata pengantar, daftar isi, dan daftar pustaka. 

h. Tulisan Times New Roman, ukuran 12, spasi 1,5. 

i. Margin kanan, atas, dan bawah 3 cm, kiri 4 cm. 

j. Judul diketik bold ukuran 14. 

k. Harus terdapat daftar pustaka minimal 2 buku sebagai referensi. Diperkenankan mencari 

data di internet, namun referensi 2 buku harus tetap ada, serta cantumkan alamat web 

selengkap-lengkapnya. 

l. Kalimat yang ditemukan dari sumber harus diparafrasa (dilarang keras melakukan 

plagiarisme). 

 

 

TUGAS 3 

(Tugas Individu) 

“Membuat Resume tentang Siklus Akuntansi (Accounting Cycle)” 

Tujuan : Diharapkan dalam membuat resume ini mahasiswa baru mampu memahami siklus 

akuntansi, karena siklus akuntansi merupakan salah satu hal penting yang harus dipahami dalam 

mempelajari dasar akuntansi, serta diharapkan peserta mempunyai bekal dalam menghadapi 

perkuliahan. 

Diketik dengan ketentuan sebagai berikut: 

a. Menggunakan kertas HVS ukuran A4. 

b. Cover dijilid dengan kertas buffalo berwarna oranye. 

c. Cover berisikan Judul, Logo Unud yang disahkan dan berwarna, Nama dan Nim dibuat 

dengan posisi rata tengah (center). 

d. Halaman (i) Cover, (ii) Kata Pengantar, (iii) Daftar Isi. 

e. Berisikan nomor halaman. 

f. Semua nomor halaman terletak pada pojok kanan bawah. 

f. Minimal 5 halaman tidak termasuk cover, kata pengantar, daftar isi dan daftar pustaka. 

g. Tulisan Times New Roman, ukuran 12, spasi 1.5 

h. Margin kanan, atas, dan bawah 3 cm, kiri 4 cm. 

i. Judul diketik bold ukuran 14. 
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j. Harus terdapat daftar pustaka minimal 2 buku sebagai referensi. Diperkenankan mencari 

data di internet, namun referensi 2 buku harus tetap ada, serta cantumkan alamat web 

selengkap-lengkapnya. 

k. Kalimat yang ditemukan dari sumber harus diparafrasa (dilarang keras melakukan 

plagiarisme). 

 

 

TUGAS 4 

(Tugas Individu) 

“Denah Areal Gedung IA dan Gedung G Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas 

Udayana” 

Tujuan : Pembuatan denah areal gedung IA dan gedung G FEB UNUD bertujuan agar peserta 

mengenal serta mengetahui gedung IA dan G yang akan menjadi tempat perkuliahan. 

Denah dibuat dengan ketentuan : 

a. Memakai satu lembar kertas buffalo ukuran A3 berwarna oranye. 

b. Gambar denah areal Gedung IA FEB Unud pada halaman 1 dan gambar denah areal 

Gedung G FEB Unud pada halaman di baliknya  (halaman 2). 

c. Denah digambar secara 2 dimensi sekreatif mungkin, disertai dengan warna. 

d. Denah digambar dengan posisi landscape.  

e. Margin kanan, kiri, bawah 3 cm dan margin atas 7 cm. Margin menggunakan 

boardmarker hitam. 

f. Pada halaman satu, bagian di atas margin atas ditulis sebagai berikut. 

 Judul (Denah Areal Gedung IA Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana) 

 Nama Peserta : 

 NIM : 

 No. Kelompok : 

 Nama Kelompok : 

 Motto Hidup : 

 HM Akuntansi FEB Unud 2018 

 Dengan format penulisan rata tengah (center) 

 Ditulis dengan pulpen bertinta hitam non boxy  

g. Pada halaman dua,  bagian di atas margin atas ditulis sebagai berikut. 

 Judul (Denah Areal Gedung G Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana) 

 Nama Peserta : 

 NIM : 

 No. Kelompok : 

 Nama Kelompok : 

 Motto Hidup : 
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 HM Akuntansi FEB Unud 2018 

 Dengan format penulisan rata tengah (center) 

 Ditulis dengan pulpen bertinta hitam non boxy  

h. Denah dibuat dengan spidol hitam kecil. 

i. Keterangan dalam denah dibuat dengan pulpen bertinta hitam non boxy. 

j. Disertai keterangan tanda arah mata angin pada pojok kanan atas di dalam margin. 

k. Penugasan ditulis dengan huruf cetak tanpa coretan, stipo, dan sejenisnya. 

l. Peserta dapat melakukan survey tempat terkait. 

 

 

TUGAS 5 

(Tugas Individu) 

“Membuat Biodata dan Hasil Wawancara Pembimbing Akademik masing-masing” 

Tujuan : Untuk memperkenalkan pembimbing akademik kepada mahasiswa baru. Karena 

nantinya pembimbing akademik yang akan mendampingi mahasiswa selama menjalani masa 

perkuliahan. Beliau pula yang akan membantu mahasiswa menyusun KRS dan memilih mata 

kuliah yang akan diambil sehingga diharapkan mahasiswa dapat menjalin hubungan yang baik 

dengan pembimbing akademik. 

Biodata dan hasil wawancara dibuat dengan ketentuan : 

a. Dibuat menggunakan 2 lembar kertas double folio 

b. Format isi: 

 Halaman satu adalah cover depan berisikan desain dengan variasi warna (minimal 3 

warna) yang bertemakan  “Save Our Earth” yang menunjukkan kreativitas masing-

masing peserta. Halaman satu berisi: 

 Judul (Wawancara Pembimbing Akademik) 

 Foto bersama Pembimbing Akademik (berukuran 4R orientasi portrait) 

Oleh : 

Nama Peserta : 

NIM : 

No. Kelompok : 

Nama Kelompok : 

HM Akuntansi FEB Unud 2018 

 Ditulis dengan tinta hitam non boxy 

 Format penulisan adalah rata tengah (center) 

 Halaman dua kosong 

 Halaman tiga berisi identitas Pembimbing Akademik yang ditulis dengan tinta hitam non 

boxy, yaitu: 

 Nama Pembimbing Akademik  : 

 Riwayat Pendidikan   :  
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 Alamat Rumah   : 

 No. Telp    : 

Format penulisan adalah rata kiri 

 Halaman empat berisi pertanyaan wawancara beserta jawaban langsung mengikuti, 

dengan ketentuan: 

 Pertanyaan ditulis dengan menggunakan tinta biru non boxy 

 Jawaban ditulis dengan tinta hitam non boxy 

 Jumlah pertanyaan minimal empat yang berhubungan dengan isu terbaru 

akuntansi. Pertanyaan dan jawaban ditulis maksimal 1 halaman 

 Margin kanan kiri 1 cm, menggunakan pulpen tinta hitam non boxy 

 Jarak margin kiri dengan awal paragraf 2 cm 

 Disertakan tanda tangan Pembimbing Akademik dan nama lengkap Pembimbing 

Akademik pada bagian pojok kanan bawah 

 

 

TUGAS 6 

(Tugas Individu) 

”Membuat Tulisan Profesi Akuntan yang Diminati, serta Alasan Memilih Profesi 

Tersebut” 

Tujuan : Memperkenalkan peserta pada dunia akuntansi dan profesi akuntan yan tentunya akan 

menjadi profesi mahasiswa kelak. Peserta diwajibkan memilih salah satu profesi akuntan yang 

diminati untuk mengenal profesi akuntan tersebut lebih dalam lagi. Peserta diharapkan dapat 

memberikan alasan memilih profesi akuntan tersebut dengan tujuan agar mahasiswa tidak asal 

memilih dan memiliki alasan yang kuat dalam memilih profesi tersebut. 

Profesi serta alasan dibuat dengan ketentuan : 

 Dibuat pada dua lembar kertas double folio 

a. Halaman 1 berisikan pendapat pribadi mengenai profesi akuntan yang diminati beserta 

alasannya: 

 Tulis identitas pada sisi kanan atas kertas, dimulai dari baris ke-5. 

Nama Lengkap 

NIM 

No. Kelompok 

Nama Kelompok 

 Judul (Bebas tetapi harus sesuai dengan profesi akuntan yang diminati) 

 Minimal 4 paragraf, 1 halaman penuh 

 Memakai pulpen bertinta biru non boxy 

 Margin kanan dan kiri 1 cm, menggunakan pulpen tinta hitam non boxy 

 Jarak margin kiri dengan awal paragraf 2 cm 
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 Ditulis dengan huruf cetak tanpa coretan, stipo, dan sejenisnya. 

b. Halaman 2, 3, dan 4 berisi pendapat kelompok lain mengenai profesi akuntan yang 

diminati beserta alasannya 

 Tulisan berisikan pendapat dari 9 orang mahasiswa baru dari 9 kelompok berbeda 

secara beurutan sesuai nomor kelompok. 

 Pada pendapat 9 orang mahasiswa baru dari kelompok lain diberi tanda tangan di 

akhir pendapat beserta identitas (Nama Lengkap, No. Kelompok, Nama 

Kelompok). 

 Memakai pulpen bertinta hitam non boxy 

 Margin kanan dan kiri 1 cm, menggunakan pulpen tinta hitam non boxy 

 Jarak margin kiri dengan awal paragraf 2 cm 

 Ditulis dengan huruf cetak tanpa coretan, stipo, dan sejenisnya. 

 

 

TUGAS 7 

(Tugas Kelompok) 

“Membuat Yel-Yel Kelompok” 

Tujuan : Diharapkan peserta mampu lebih kreatif dan menumbuhkan rasa kekeluargaan yang 

tinggi dalam kelompoknya masing-masing dengan semangat kebersamaan. 

Masing-masing kelompok wajib membuat yel-yel dengan ketentuan : 

1. Melibatkan semua anggota kelompok 

2. Berdurasi maksimal 3 menit 

3. Dibuat dengan sekreatif mungkin 

4. Tidak mengandung unsur pornografi dan SARA. 

 

 

 

TUGAS 8 

(Tugas Kelompok) 

“Pementasan Parodi Kelompok” 

Tujuan : Diharapkan penugasan ini mampu melatih kekompakan dari masing-masing kelompok. 

Selain kekompakan, penugasan ini juga akan meningkatkan kreativitas dan sikap peserta dalam 

menghargai perbedaan pendapat yang tentunya berguna dalam melewati dunia perkuliahan. 

Ketentuan pementasan parodi kelompok : 

Masing – masing kelompok mementaskan parodi dari video musik sekreatif dan seunik mungkin 

untuk dipentaskan pada saat Inisiasi Akuntansi 2018, dengan pembagian sebagai berikut : 
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NO JUDUL LAGU 

1. Wannabe – Spice Girl 

2. Kuch-Kuch Hotahe – Shahrukh Khan, Kajol 

3. Lagi Syantik – Siti Badriah 

4. Nobody – Wonder Girl 

5. Sadis – Afgan 

6. DNA – BTS 

7. Bole Chudiyan – K3G (Amithab, Shah Rukh, Kareena, Hrithink) 

8. Meli Sambuk di Dawan – Dek Ulik 

9. Faded – Alan Walker 

10. Konco Mesra – Nella Kharisma 

 

KETENTUAN: 

1. Atraksi ditampilkan pada saat hari-H Inisiasi Akuntansi 2018. 

2. Yang disediakan oleh panitia hanya berupa instrumen musik. 

3. Pengisi suara (penyanyi) merupakan perwakilan dari setiap kelompok yaitu mahasiswa 

LAKI-LAKI dan PEREMPUAN. Diperkenankan untuk membawa teks pada saat tampil. 

4. Anggota lainnya berperan untuk memerankan isi dari lagu tersebut. 

5. Persiapan dan pementasan maksimal 7 menit. 

6. Rekaman musik disimpan dalam flash disk dan dibawa pada saat hari-H inisiasi 

Akuntansi 2018. 

7. Pementasan atraksi tidak mengandung unsur SARA, pornografi, dan pornoaksi. 

8. Diperbolehkan membawa atribut dan menggunakan atribut tambahan pada saat 

pementasan bila dinilai perlu dan tidak secara berlebihan. 

 

 

TUGAS 9 

(Tugas Individu) 

Setiap peserta Inisiasi Akuntansi 2018 wajib membawa : 

1. 1 buah Bengbeng Max 

2. 1 buah kresek besar hitam 

3. 1 buah coklat Cadburry dengan berat 30 gram. 

4. Bunga Mawar sebanyak 2 tangkai dengan dilapisi plastik transparan (Tangkai bawah 

bunga tidak perlu terlapis plastik seluruhnya) 
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TUGAS 10 

(Tugas Subkelompok) 

“Barang-Barang Bakti Sosial Akuntansi” 

Tujuan : Dengan adanya penugasan ini diharapkan peserta mampu meningkatkan rasa 

kepedulian dengan memberikan sumbangsih kepada lingkungan sekitar serta berbagi kepada 

orang yang membutuhkan. 

Ketentuan barang yang dibawa : 

Setiap kelompok yang terdiri dari 2-3 orang yang masih dalam satu kelompok membawa alat 

tulis untuk bakti sosial dengan ketentuan sebagai berikut: 

 Buku tulis Sidu 38 lembar (1 buah) 

 Pensil Artline EP-2B  (1 buah) 

 Bolpoin Zebra Pic Knock 07 (1 buah) 

 Penggaris plastik Butterfly 30 cm (1 buah) 

 Penghapus karet BIG medium putih (1buah) 

 Rautan Pensil Faber Castell 100 LV (1 buah) 

 Pensil warna Little Tree 12 pcs small (1 buah) 

 Buku gambar Sidu A4 (1 buah) 

NB: seluruh alat tulis dibungkus rapi pada plastik bening. 

 

(Tugas Kelompok) 

Setiap 2 kelompok membawa sumbangan sosial sebagai berikut : 

 1 kardus mie instant  

 5 kg beras (Merk bebas) 

 4 Buku bacaan relevan untuk anak - anak, dengan kondisi buku layak baca, tidak terlipat, 

tidak robek, serta tidak kotor. 

 Pembagian Kelompok  Kelompok 1 (I dan II), Kelompok 2 (III dan IV), Kelompok 3 (V 

dan VI). Kelompok 4 (VII dan VIII), Kelompok 5 (IX dan X). 

 

NB : 

 Untuk penugasan nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6 di pojok kanan atas ditempelkan pas foto (3 x 

4), pada halaman pertama, dengan ketentuan foto ditempel dengan jarak 1 cm dari sisi 

atas dan dari sisi kanan serta berlatar oranye. 

 Untuk penugasan nomor 4, 5, 6 dibuat dengan rapi tanpa CORETAN, STIPO, DAN 

SEJENISNYA. 

 Untuk penugasan nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10 dikumpulkan pada PENGUMPULAN ke II 

 Untuk penugasan nomor 7, 8, 9 dikumpulkan pada INISIASI AKUNTANSI 2018 

 Khusus mahasiswa lama yang mengikuti Inisiasi Akuntansi 2018 dibebastugaskan 

dalam pembuatan tugas 5 
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V. TATA TERTIB, PELANGGARAN 

DAN SANKSI 
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V. TATA TERTIB, PELANGGARAN DAN SANKSI 

 

Tata Tertib Peserta 

 

Setiap peserta kegiatan berkewajiban untuk : 
 

1. Menaati dan melaksanakan peraturan yang telah ditetapkan. 
 

2. Berpenampilan rapi, dengan ketentuan : 
 

PUTRA 

 

1. Rambut 
 

- Rambut rapi, tidak menutupi telinga, tidak mengenai alis dan kerah baju. 
 

- Tidak berkumis, berjenggot, dan berjambang. 
 

- Rambut tidak dicat. 
 

2. Jari tangan 
 

- Kuku dipotong pendek, rapi, bersih, dan tidak berwarna. 
 

3. Topi 
 

- Menggunakan topi Akuntansi. 
 

4. Atasan 
 

- Mengenakan kemeja lengan panjang dan tidak press body (wajib mengenakan 

kaos singlet putih). 
 

5. Ikat pinggang 
 

- Mengenakan ikat pinggang hitam dengan gesper polos. 
 

6. Bawahan 
 

- Mengenakan celana berwarna gelap (non coldore) 
 

7. Kaos kaki 
 

- Menggunakan kaos kaki berwarna putih (kaos kaki menutupi mata kaki). 

8. Sepatu 
 

- Menggunakan sepatu berwarna hitam bertali. 

 

PUTRI 

 

1. Rambut 
 

- Rambut diikat rapi. 
 

- Rambut tidak dicat. 
 

- Rambut tidak berponi. 
 

2. Jari tangan 
 

- Kuku dipotong pendek, rapi, bersih, dan tidak berwarna. 
 

3. Topi 
 

- Menggunakan topi Akuntansi. 
 

4. Atasan 
 

- Mengenakan kemeja lengan panjang dan tidak press body, tidak transparan (wajib 

mengenakan kaos singlet putih bukan tanktop). 
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5. Ikat pinggang 
 

- Mengenakan ikat pinggang hitam dengan gesper polos. 
 

6. Bawahan 
 

- Mengenakan celana berwarna gelap (non legging dan non coldore). 
 

7. Kaos kaki 
 

- Menggunakan kaos kaki berwarna putih (kaos kaki menutupi mata kaki). 
 

8. Sepatu 
 

- Menggunakan sepatu berwarna hitam bertali (tidak boleh menggunakan flat 

shoes). 

 
3. Bertingkah laku dan berucap dengan ketentuan : 

 
a. Tidak melanggar norma agama, kesopanan, kesusilaan, dan hukum. 

 
b. Bertingkah baik dengan semua komponen kegiatan. 

 
c. Saling menghormati antar sesama peserta. 

 

 

Pelanggaran dan Sanksi Peserta 

 

1. Pelanggaran yang dilakukan oleh peserta dapat dibedakan menjadi dua macam yaitu :  

a.  Pelanggaran ringan termasuk di dalamnya : 

i. Terlambat kurang dari 15 menit dengan alasan yang tidak dapat diterima. 

ii. Tidak mengumpulkan tugas maksimal 1 jenis penugasan. 

iii. Tidak melaksanakan instruksi dari komponen kegiatan. 

iv. Membuang sampah tidak pada tempatnya. 

b. Pelanggaran berat termasuk di dalamnya : 

i. Melecehkan nama simbol dan atribut Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas 

Udayana. 

ii. Terlambat lebih dari 15 menit dengan alasan yang tidak dapat diterima. 

iii. Tidak membawa atau tidak melaksanakan penugasan lebih dari 1 jenis penugasan. 

iv. Membawa dan atau menggunakan senjata tajam, obat-obatan terlarang, minuman 

keras serta benda-benda lain yang dapat membahayakan dan tidak ada 

relevansinya dengan kegiatan. 

v. Membawa barang-barang berharga dalam berbagai bentuk (kecuali barang-barang 

berharga yang diperkenankan yaitu hanya alat komunikasi/handphone dan 

dompet) 

vi. Melakukan tindakan dan ucapan yang bersifat melecehkan komponen kegiatan. 

vii. Melakukan pelecehan seksual terhadap anggota komponen kegiatan maupun antar 

peserta kegiatan. 

viii. Bentrok fisik atau tindakan lain yang dilakukan dengan disengaja yang 

menyebabkan kerusakan atau kerugian baik terhadap lingkungan atau fasilitas 
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tempat pelaksanaan kegiatan, terhadap anggota komponen kegiatan maupun antar 

peserta kegiatan. 

ix. Tidak menghormati anggota komponen kegiatan. 

x. Tidak mengikuti acara dengan sungguh- sungguh. 

xi. Meninggalkan acara tanpa ijin. 

 
2. Macam-macam sanksi yang diberikan : 
 

a Bentuk sanksi psikis berupa teguran secara lisan yang bertujuan untuk meningkatkan 

intelektualitas dan kreativitas peserta yang diterapkan paling lama 10 menit serta tidak 

diperbolehkan menggunakan kata-kata berupa makian ataupun merendahkan martabat 

peserta. 
 

b Bentuk sanksi berupa pencabutan segala hak & kewajiban sebagai peserta didasarkan 

atas pertimbangan SC dan persetujuan HM Akuntansi FEB Unud dan BPM FEB Unud. 
 
3. Komponen Kegiatan dalam menggunakan haknya untuk memberikan sanksi kepada peserta 

harus memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut: 
 

a   Sanksi untuk pelanggaran ringan hanya boleh berupa sanksi psikis. 
 

b Pemberian SP 1 : dikenakan jika melakukan salah satu pelanggaran berat atau 

melakukan 5 pelanggaran ringan. 
 

c Pemberian SP 2 : dikenakan jika melakukan 1 buah pelanggaran berat dan sebelumnya 

sudah mendapatkan SP 1 atau melakukan 5 pelanggaran ringan tambahan. 
 

d Pemberian SP 3 : dikenakan jika melakukan 1 buah kesalahan berat dan sebelumnya 

sudah mendapatkan SP 2 atas pertimbangan HM Akuntansi FEB Unud dan 

berkoordinasi dengan BPM FEB Unud. 

e Jika di hari berikutnya terjadi kesalahan yang sama maka SP akan menyesuaikan 

dengan hari sebelumnya. 

f SP 2 dan SP 3 dapat langsung diberikan apabila terjadi kesalahan sangat berat atas 

pertimbangan HM Akuntansi FEB Unud berkoordinasi dengan BPM FEB Unud. 

g Jika SP 3 diberikan maka hak sebagai peserta kegiatan dicabut dan secara otomatis 

tidak lulus dalam kegiatan. 
 

4.    Pemberian sanksi dapat dilakukan oleh HM Akuntansi FEB Unud dan OC. 
 
5. Terhadap pelanggaran-pelanggaran dan sanksi yang belum diatur dalam ketentuan ini akan 

diatur kemudian dengan memperhatikan masukan-masukan dari SC dan OC Inti. 
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VI.  LARANGAN DAN KETENTUAN 

 

LARANGAN BAGI PESERTA INISIASI AKUNTANSI 2018 

1. Dilarang menggunakan dan membawa aksesoris tambahan, seperti : anting, kalung, 

gelang, cincin, kontak lens berwarna, (kecuali jam tangan).  

2. Dilarang mengaktifkan alat komunikasi selama kegiatan berlangsung.  

3. Dilarang membawa alat elektronik seperti Walkman, iPad, netbook, kalkulator, dan 

sebagainya yang tidak ada hubungannya dengan kegiatan.  

4. Dilarang membawa benda tajam dan senjata api yang tidak ada hubungannya dengan 

kegiatan. 

5. Dilarang mengendarai mobil.  

6. Dilarang membawa barang-barang yang tidak ada hubungannya dengan kegiatan.  

7. Dilarang membawa barang-barang yang berbau mistis. 

8. Dilarang memakai make-up selama kegiatan berlangsung. 

 

KETENTUAN-KETENTUAN INISIASI AKUNTANSI 2018 

 

1. PENGUMPULAN I INISIASI AKUNTANSI 2018 

a. Menggunakan pakaian kaos putih polos tidak ketat dan tidak transparan dengan 

bawahan celana panjang hitam polos, non-jeans, non-coldore, tidak press body, dan 

dikenakan di pinggang. 

b. Menggunakan ikat pinggang warna hitam polos dengan gesper polos.  

c. Memakai Slayer Fakultas Ekonomi dan Bisnis. 

d. Mengenakan kaos dalam (singlet).  

e. Memakai kaos kaki yang menutupi mata kaki. 

f. Memakai sepatu bertali yang menutupi jari kaki dan tumit. 

g. Menggunakan tas ransel warna hitam atau dominan gelap di lengkapi id card tas.  

h. Membawa nametag 

i. Putri : rambut hitam (tidak di cat) 

Putra : rambut hitam serta rapi (tidak menyentuh alis, telinga, dan kerah baju) 

j. Kuku rapi , bersih, dan tidak dicat 

k. Membawa alat tulis.  

l. Membawa Jas Almamater dan topi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas 

Udayana. 

m. Membawa jas hujan model ponco.  

n. Bagi mahasiswa yang memiliki penyakit khusus wajib membawa surat keterangan 

dokter dan obat pribadi.  

o. Mengikatkan pita orange di spion sepeda motor.  

p. Dihimbau untuk berboncengan.  
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NB : DIINGATKAN UNTUK MEMBAWA SEMUA PENUGASAN YANG HARUS 

DIKUMPULKAN PADA PENGUMPULAN I INISIASI AKUNTANSI 2018 

 

2. PENGUMPULAN II INISIASI AKUNTANSI 2018 

a. Menggunakan pakaian kemeja lengan panjang berwarna putih dan tidak transparan 

dengan bawahan celana panjang hitam polos, non-jeans, non-coldore, tidak press 

body, dan dikenakan di pinggang. 

b. Menggunakan ikat pinggang warna hitam polos dengan gesper polos.  

c. Mengenakan kaos dalam (singlet).  

d. Memakai kaos kaki yang menutupi mata kaki. 

e. Memakai sepatu bertali yang menutupi jari kaki dan tumit. 

f. Menggunakan tas ransel warna hitam atau dominan gelap di lengkapi id card tas. 

g. Membawa nametag 

h. Putri : rambut hitam (tidak di cat) 

Putra : rambut hitam serta rapi (tidak menyentuh alis, telinga, dan kerah baju) 

i. Kuku rapi , bersih, dan tidak dicat 

j. Membawa alat tulis. 

k. Memakai slayer Fakultas Ekonomi dan Bisnis.  

l. Bagi mahasiswa yang memiliki penyakit khusus wajib membawa surat keterangan 

dokter dan obat pribadi.  

m. Mengikatkan pita orange di spion sepeda motor.  

n. Dihimbau untuk berboncengan. 

NB : DIINGATKAN UNTUK MEMBAWA SEMUA PENUGASAN YANG HARUS 

DIKUMPULKAN PADA PENGUMPULAN II INISIASI AKUNTANSI 2018 

 

3. HARI H INISIASI AKUNTANSI 2018 

a. Menggunakan Baju Inisiasi Akuntansi 2018 dan bawahan celana panjang hitam 

polos, non-jeans, non-coldore, tidak press body, dan dikenakan di pinggang.  

b. Menggunakan ikat pinggang warna hitam polos dengan gesper polos.  

c. Mengenakan kaos dalam (singlet).  

d. Memakai kaos kaki warna putih yang menutupi mata kaki. 

e. Memakai sepatu warna hitam polos bertali yang menutupi jari kaki dan tumit. (bukan 

pantovel)   

f. Membawa Jas Almamater dan topi Inisiasi Akuntansi 2018.  

g. Menggunakan tas ransel warna hitam polos atau dominan gelap dengan id card tas.  

h. Membawa nametag 

i. Membawa sarana persembahyangan bagi yang beragama Hindu 
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j. Untuk putra rambut dicukur rapi dan putri rambut kepang dua menggunakan pita 

sesuai dengan kelompok masing-masing dan tidak berponi.  

k. Membawa selendang dominan gelap dan tidak transparan.  

l. Membawa 3 buah roti non sapi dan non babi. 

m. Membawa air mineral botol ukuran 600 ml (2 buah). 

n. Membawa alat tulis. 

o. Membawa 1 lembar kertas ukuran bebas.  

p. Bagi mahasiswa yang memiliki penyakit khusus wajib membawa surat keterangan 

dokter dan obat pribadi.  

q. Membawa sepasang sandal jepit. 

r. Membawa jas hujan model ponco.  

s. Hanya diperbolehkan membawa uang maksimal sebesar Rp 100,000,00 

t. Mengikatkan pita orange di spion sepeda motor.  

u. Dihimbau untuk berboncengan. 

v. Tidak diperbolehkan mengendarai mobil. 

w. Sudah berkumpul dalam bentuk barisan jam 07.00 WITA di Gedung IPD (Institute 

for Peace and Democracy) Bukit, Jimbaran.  

NB : DIINGATKAN UNTUK MEMBAWA SEMUA PENUGASAN YANG HARUS 

DIKUMPULKAN PADA HARI H INISIASI AKUNTANSI 2018 TERMASUK BUKU 

BIODATA PESERTA DAN PANITIA INISIASI AKUNTANSI 2018 
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VII. LAGU – LAGU 
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HYMNE AKUNTANSI 

 

Menjadi yang pertama, pelopor utama 

Peluh darah... Menjadi satu... 

Angin perubahan harus segera dihembuskan... 

dihembuskan... dihembuskan 

 

Hentikan semua perang, rangkulah aku 

Bersama menginjak kerikil 

Biar tajam namun akuntansi tetap berkibar... 

Tetap berkibar... tetap berkibar... 

 

Satukan kata... 

Satukan tekadmu... 

Satu untuk... Akuntansi 

 

 

THEME SONG INISIASI AKUNTANSI 2018 

(Ello – Buka Semangat Baru) 

 

Halo kawan semua 

Mari kita sambut, Inisiasi t’lah tiba 

Tunjukkan yang terbaik, Ku yakin kita bisa 

Dan buktikan bersama 

 

Reff : 

Ayolah ayo kawan semua 

Tetap semangat jangan menyerah 

Ikuti Inisiasi 

Marilah kita bersama-sama 

Melaju dalam kebersamaan 

Akuntansi di hati 

 


