
 Ketentuan ID Card: 

 

1. ID Card Gantung 

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

• 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. 

• ID Card berukuran 26,5 cm x 15,5 cm. 

• Kertas asturo tersebut dilipat menjadi 3 bagian, 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). 

 

GET DAN INISIASI 

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  

UNIVERSITAS UDAYANA 

PERIODE 2019 

 

b) Pada bagian 6 baris berikutnya 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    : I MADE VEDRO KURNIAWAN 

NIM    : 170712341707 

PROGRAM/JURUSAN  : S1 REGULER / AKUNTANSI 

http://www.bemfeb-unud.com/


TEMPAT/TANGGAL LAHIR : DENPASAR / 21 AGUSTUS 1999 

ALAMAT   : JL. GUNUNG ANDAKASA GG.VI/5 

  BR.PADANG SARI PADANGSAMBIAN 

TELEPON (PRIBADI/ORTU) : 08123321123 / 081237732327 

NB: IDENTITAS SESUAI DENGAN YANG TERTERA DI KTP/ ALAMAT 

TERBARU, 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).  

d) Pada kotak bagian tengah antara kotak foto dan kotak paling kiri 

dikosongkan ( untuk keperluan INISIASI ).  

e) 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 

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

boxy dan non gel dan menggunakan huruf kapital. 

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

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

foto oleh panitia. 

i) Untuk sampul luar menggunakan plastik mika bening dengan panjang 16,5 

cm dan lebar 10,5 cm (plastik mika yang digunakan merupakan plastik 

mika yang akan didapat pada saat pengambilan kontribusi PKKMB / 

Student Day  di universitas ), jika tidak mengikuti PKKMB / Student Day 

universitas plastik mika dapat disesuaikan, sebagai alternatif dapat di beli 

di Bursa BEM FEB. 

 

2. ID Card Tas 

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

• ID Card Tas dicetak/ diprint dengan bahan kertas asturo berwarna oranye. 

• ID Card Tas dibuat dengan ukuran kertas 24 cm x 11 cm. 

• Kertas dibagi 2 secara horizontal. 

• Untuk bagian atas ditulisi nama pendek dengan menggunakan huruf kapital. 

• Untuk bagian bawah dibagi menjadi 2 secara vertikal kemudian dibagi 2 

kembali secara horizontal. Bagian kiri dan kanan bawah dibagi 2 secara 

vertikal, dengan ketentuan pada bagian paling kiri tengah diberi NAMA TON 

http://www.bemfeb-unud.com/


dengan huruf kapital kemudian pada bagian kiri bawah dilanjutkan dengan NO 

TON dan sebelah kanan dilanjutkan NO ABSEN. 

• Untuk bagian paling kanan dikosongkan ( untuk keperluan INISIASI ) 

• Untuk tulisan menggunakan spidol hitam (bukan untuk whiteboard). 

• ID Card diberi lubang untuk peniti pada ke-4 bagian sudut. 

• ID Card dipasang dibagian depan bawah tote bag 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 2019 

▪ Buku Kedua    : Buku catatan GET 2019 

 

b. Ketentuan Buku Daftar Peserta GET 2019 : 

▪ 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 2019  

 

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 pertama buku diberi identitas diri, yaitu : 

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

huruf kapital. 

2. Baris ketiga dan seterusnya ditulis: NAMA, NIM, 

PROGRAM/JURUSAN, TEMPAT/TANGGAL LAHIR, 

ALAMAT (terbaru/sekarang), NO. TELEPON (PRIBADI/ORTU), 

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 lembar ketiga dimulai pada baris kedua belas ditulis: 

 

DAFTAR PESERTA 

GEMA EQUILIBRIUM TERMUDA 2019  

 

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

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. 

▪ Nomor halaman pertama dimulai pada halaman ke-4  di balik tulisan  

 “ DAFTAR PESERTA GEMA EQUILIBRIUM TERMUDA 2019 “. 



▪ No halaman dibuat hingga akhir lembar buku tulisan. 

 

 

 

c. Ketentuan Buku Catatan GET 2019   

▪ 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 2019 

 

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 halaman pertama buku diberi identitas diri, yaitu : 

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

huruf kapital. 

2. Baris ketiga dan seterusnya ditulis: NAMA, NIM, 

PROGRAM/JURUSAN, TEMPAT/TANGGAL LAHIR, 

ALAMAT (terbaru/sekarang), NO. TELEPON ( PRIBADI / ORTU 



) , 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 

 

 

SELURUH CONTOH ATRIBUT ( ID CARD GANTUNG, ID CARD TAS, BUKU 

CATATAN GET, SERTA BUKU DAFTAR PESERTA ) DAPAT DILIHAT DI 

TANGGA GEDUNG BM LANTAI 2 

 

 


