
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

GAMBARAN KEGIATAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS 

(SOSIALISASI ALMAMATER, PENGABDIAN MASYARAKAT, DAN DIES NATALIS) 

UNIVERSITAS UDAYANA 

 

SOSIALIASI ALMAMATER 

Gema Equilibrium Termuda (GET) 

 

Gema Equilibrium Termuda (GET)  merupakan kegiatan sosialisasi almamater di tingkat fakultas 

yang WAJIB diikuti oleh seluruh mahasiswa baru serta mahasiswa lama yang belum mengikuti ataupun 

mengulang. Kegiatan ini memfasilitasi mahasiswa baru dalam beradaptasi dengan kehidupan perkuliahan dan 

memberikan pembekalan soft skill serta pengenalan organisasi kemahasiswaan yang terdapat di lingkungan 

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana. Dengan mengusung tema “Ciptakan Generasi Muda 

Oranye yang DAMAI ( Disiplin, Aktif, Mandiri, Andal, dan Integritas )”, diharapkan GET 2019 dapat 

membentuk generasi muda yang bersifat disiplin, berkarakter aktif dan mandiri, sekaligus menjadi andal yang 

berintegritas yang mampu menyesuaikan diri dengan perubahan atau fenomena baru yang terjadi agar dapat 

bersaing di kancah global .  

Dalam rangkaian kegiatan GET 2019 juga disertai dengan berbagai penugasan yang tentunya 

memiliki keterkaitan dalam proses pengenalan kampus, dimana melalui sarana penugasan yang diberikan, 

mahasiswa baru diharapkan mampu mulai mengenali dan memahami lingkungan perkuliahan yang baru serta 

merubah sikap mahasiswa menjadi lebih disiplin, mandiri, dan dapat diandalkan. 

GET 2019 akan di laksanakan pada bulan Agustus, yang dimana memiliki rincian sebagai berikut : 

1) Pengumpulan 1 (18 Agustus 2019) 

Bertempat di Kampus Sudirman Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Denpasar. Kegiatan yang dilaksanakan 

yakni persembahyangan, pemeriksaan penugasan, dan penyampaian informasi terkait GET 2019 dan 

kegiatan di lingkungan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana. 

 

 

 



2) Hari H GET 2019 (21 Agustus 2019) 

Bertempat di Auditorium Widya Sabha Universitas Udayana, Jimbaran. Kegiatan yang dilaksanakan 

yakni pengenalan lingkungan perkuliahan serta organisasi kemahasiswaan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis 

Universitas Udayana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Inisiasi 

 

Inisiasi adalah rangkaian dari kegiatan GET 2019, yang merupakan sosialisasi almamater di tingkat 

program studi yang WAJIB diikuti oleh mahasiswa baru dan mahasiswa lama yang belum / mengulang. 

Inisiasi dari program / program studi diantaranya :  

1. Inisiasi Program Studi Ekonomi Pembangunan  

2. Inisiasi Program Studi Manajemen 

3. Inisiasi Program Studi Akuntansi  

4. Inisiasi Program Diploma (TEDT : Temu Equilibrium Diploma Termuda)  

Tujuan dari Inisiasi yaitu untuk memperkenalkan program studi yang ada di lingkungan Fakultas 

Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana. Kegiatan Inisiasi ini akan dilaksanakan pada bulan September 

dimana kegiatan ini diawali dengan pendaftaran online, verifikasi berkas, pengecapan sampai mahasiswa baru 

/ lama dinyatakan terdaftar sebagai peserta Inisiasi. Adapun rangkaian kegiatan Inisiasi terdiri dari:  

1) Hari Pengumpulan 

Pengumpulan akan dilakukan sekali (1x) yang bertempat di Kampus Sudirman atau Kampus 

Bukit Jimbaran Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana. Kegiatan ini bertujuan memberi 

pengarahan dan informasi terkait program studi. 

2) Hari H Inisiasi 2019 

Hari H pelaksanaan akan dilaksanakan di Kampus Sudirman atau Kampus Bukit Jimbaran 

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana (menyesuaikan). Kegiatan ini bertujuan untuk 

memperkenalkan program / program studi melalui narasumber. 

 

 

 



PENGABDIAN MASYARAKAT 

Bakti Sosial Mahasiswa (BSM) 

Bakti Sosial Mahasiswa (BSM) merupakan kegiatan pengabdian masyarakat di tingkat fakultas yang 

WAJIB diikuti oleh seluruh mahasiswa baru dan mahasiswa lama yang belum mengikuti / tidak lulus 

(mengulang) sebagai peserta. Mahasiswa baru dan mahasiswa lama yang telah terdaftar sebagai peserta BSM 

dapat mendaftar kembali sebagai relawan apabila bersedia memberikan kontribusi berupa kegiatan bakti 

sosial.  

Tujuan diadakannya kegiatan ini adalah memberikan fasilitas kepada mahasiswa untuk dapat 

berkontribusi bagi masyarakat dan lingkungan sekitarnya. Dengan mengusung tema “Menjaga Keberagaman 

Melalui Generasi yang BEDA (Berkarya, Eksploratif, Disiplin, dan Aspiratif) untuk Membangun 

Lingkungan dan Sosial”, diharapkan BSM 2019 dapat mewujudkan generasi yang mampu memulai untuk 

berkarya serta eksploratif, disiplin dan aspiratif terhadap permasalahan lingkungan dan sosial di masyarakat 

sehingga dapat berkontribusi secara nyata untuk kemajuan masyarakat dan lingkungan sekitarnya.  

Rangkaian kegiatan ini akan dilaksanakan pada bulan September sampai November oleh seluruh 

relawan di empat lokasi yang berbeda yaitu : 

 

a. Banjar Panempehan, Desa Manukaya, Kecamatan Tampak Siring, Kabupaten Gianyar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kegiatan yang akan dilakukan :  

- Membuat Program Kreatifitas Mahasiswa (PKM) berdasarkan potensi desa . 

- Membantu memproduksi kerajinan rajutan. 

 

 

 

 



b. Penanaman Mangrove di Kampung Kepiting Jimbaran  

 

 

 

 

 

 

 

Kegiatan yang dilakukan :  

- Penanaman pohon mangrove. 

- Perawatan sekaligus pembersihan area hutan mangrove. 

c. Pembersihan Pantai (Beach Clean Up)  

 

 

 

 

 

 

 

 

Kegiatan yang dilakukan :  

- Bersih – bersih di sekitar area pantai. 

d. Panti Asuhan 
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Kegiatan yang dilakukan : 

- Kegiatan belajar dan mengajar. 

- Games interaktif 

 

Puncak acara (Hari–H) BSM 2019 yang disebut Hari Apresiasi Bakti Sosial Mahasiswa yang akan 

dilaksanakan pada bulan November bertempat di Auditorium Widya Sabha Universitas Udayana Bukit 

Jimbaran. 



Dies Natalis Universitas Udayana 
 

Dies Natalis merupakan rangkaian kegiatan guna memperingati hari ulang tahun Universitas 

Udayana. Di tahun sebelumnya terdapat 6 pertandingan dan 4 perlombaan antara lain : Futsal, Tenis 

Meja, Sepak Bola, Bulu Tangkis, Basket, Catur, Karya Ilmiah (LKTI), Defile (LKBB), Kontemporer, 

dan Jegeg Bagus Udayana. Dan untuk Dies Natalis ke-57 (2019) menambah satu cabang pertandingan 

lagi yaitu Volly.  

 

Untuk ikut berpartisipasi, maka akan dipilih mahasiswa/i dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis 

Universitas Udayana untuk menjadi kontingen serta berjuang dalam memperebutkan Piala Begilir Rektor 

Universitas Udayana. Sedangkan mahasiswa lainnya akan ikut memberi  dukungan secara langsung 

kepada kontingen FEB Unud. Beberapa prestasi yang diraih yaitu : 

1. Juara 1 Pertandingan Bulu Tangkis 

2. Juara 3 Pertandingan Catur 

3. Juara 3 Pertandingan Bola Basket 

4. Juara 1 Pertandingan Tenis Meja 

5. Juara 1 Pertandingan Sepak bola 

6. Juara 1 Pertandingan Futsal 

7. Juara 1 Perlombaan Defile 

8. Juara 2 Perlombaan Kontemporer 

9. Runner up 1 Jegeg Udayana  

10. Juara Umum 1 Dies Natalis Universitas 

Udayana ke-54 (2016) 

11. Juara Umum 2 Dies Natalis Universitas 

Udayana ke-55 (2017) 

12. Juara Umum 1 Dies Natalis Universitas 

Udayana ke-56 (2018) 

 

Besar harapan kami, kontribusi mahasiswa di FEB Unud untuk turut berpartisipasi 

menjadi kontingen maupun supporter yang mendukung setiap kontingen FEB Unud ketika 

bertanding agar meningkatkan semangat juang kontingen FEB Unud. Berikut dokumentasi 

kegiatan Dies 2018 : 

 



BKFEB 

 

Badan Kekeluargaan Fakultas Ekonomi dan Bisnis (BKFEB) Universitas Udayana adalah acara rutin 

yang diselenggarakan setiap tahun untuk memperingati hari Ulang Tahun Fakultas Ekonomi dan Bisnis 

Universitas Udayana.  

 

Adapun BKFEB tahun 2019 ini merupakan BKFEB ke-LII yang mengangkat tema “The Colourful 

of Glory”. Dasar pengangkatan tema ini adalah untuk mengingatkan bahwa sebuah perjalanan yang telah 

dilalui hingga melewati satu tahun setelah tahun emas, bukanlah sebuah akhir pencapaian dari keragaman 

yang dilalui dalam perjalanan tetapi keragaman yang di dapat dari suatu perjalanan tersebut masih akan terus 

berlanjut untuk mencapai masa kejayaannya. Dengan tema ini diharapkan agar dapat menumbuhkan rasa 

cinta dan bangga civitas akademika Fakultas Ekonomi dan Bisnis terhadap pencapaian luar biasa yang telah 

diraih baik di bidang akademik dan non-akademik, serta untuk memotivasi civitas akademika Fakultas 

Ekonomi dan Bisnis untuk meningkatkan pengetahuan dan kreativitas serta kebersamaan untuk berkontribusi 

memajukan dan membanggakan nama Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana di perjalanan yang 

masih akan terus berlanjut tersebut hingga mencapai kejayaannya. 

 

Kegiatan ini melibatkan seluruh keluarga besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis yang terdiri dari dosen, 

mahasiswa, pegawai, serta alumni. Berbagai aktivitas positif dan bermanfaat dirancang untuk memeriahkan 

acara BKFEB ke-LII. 

 

Melalui perayaan BKFEB ini diharapkan akan meningkatkan solidaritas dan kebersamaan, 

meningkatkan kepedulian terhadap sesama maupun lingkungan, mengasah kreativitas, serta mengembangkan 

bakat dan jiwa kewirausahaan dalam diri civitas akademika Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas 

Udayana. 

 

WAKTU DAN TEMPAT KEGIATAN 

Hari, Tanggal  : Sabtu, 7 September 2019 

Waktu  : 06.00 - selesai 

Tempat  : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana. Jl. P.B. Sudirman, 

       Denpasar-Bali (0361) 224133 

 

 

 

 

 

 

 

 



FOTO KEGIATAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FORMULIR PENDAFTARAN SOSIALISASI 

ALMAMATER 

 

 
IDENTITAS PRIBADI 

 Nama Lengkap : 

 NIM : 

 Jurusan/Program : 

 Tempat/Tanggal Lahir : 

 Alamat  :  

 Agama : 

 Nama Orang Tua : 

 No Hp (Pribadi) : 

 No Hp (Orang Tua/Wali) : 

 Email : 

 Tinggi / Berat Badan : 

 Asal Sekolah : 

*foto yang ditempel berukuran 3x4 berlatar oranye 

MINAT DAN BAKAT 

1. Hapus atau coret yang tidak dipilih (boleh pilih lebih dari satu) : 
 

 OLAH RAGA  KESENIAN  ILMIAH 

 KEWIRAUSAHAAN  JURNALISTIK 
 

2. Hapus atau coret yang tidak dipilih (boleh pilih lebih dari satu) : 
 

 Sepak Bola  Paskibraka 

 Futsal  Seni Tata Busana 

 Basket  Seni Tari Modern 

 Catur  Seni Tari Tradisional 

 Bulutangkis  Seni Tabuh 

 Tenis Meja  Ilmiah ( Karya Tulis, Debat, Cerdas 

Cermat , dll ) 

 Voli  Kewirausahaan 

 Seni Suara / Musik  Jurnalistik 

 Seni Drama / Teater  

 

PENGALAMAN 

Sebutkan pengalaman dan prestasi lomba yang pernah diikuti beserta jenjang / 

tingkatnya: 

1. …………………………………………………………………………. 

2. …………………………………………………………………………. 

 
3. …………………………………………………………………………. 

 
4. …………………………………………………………………………. 

 
5. ……………………………………………………………………….....

 

 

3 x 4 



 

Pengalaman organisasi yang pernah diikuti baik dalam kegiatan sekolah (OSIS atau lainnya) 

maupun dalam masyarakat: 

 

NO NAMA ORGANISASI JABATAN 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

RIWAYAT KESEHATAN

(Pilih jawaban anda) 

1. MEMILIKI PENYAKIT ASMA? (YA/TIDAK) 

Jawaban : 

(Lampirkan dengan scan surat keterangan bila “YA”) 

2. Vegetarian? (YA/TIDAK) 

Jawaban : . 

3. MEMILIKI PENYAKIT JANTUNG? (YA/TIDAK) 

Jawaban :  

(Lampirkan dengan scan surat keterangan bila “YA”) 

4. MEMILIKI PENYAKIT KHUSUS?  (YA/TIDAK) 

Jawaban : 

(bila “YA”, tolong sebutkan dan lampirkan dengan scan surat keterangan)  

Penyakit Khusus : 

a. ……………………… 

b. ……………………… 

c. ……………………… 

5. MEMILIKI ALERGI? (YA/TIDAK) 

Jawaban : 

Bila “YA”, tolong sebutkan 

Alergi : ……………………………..  

6. PERNAH MEMILIKI RIWAYAT SAKIT/OPERASI SEBELUMNYA? (YA/TIDAK) 

Jawaban : 

Bila “YA” , kapan dan sakit apa : 

a. ……………………… 

b. ……………………… 

c. ……………………… 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 



 

SURAT IJIN ORANG TUA UNTUK MENGIKUTI KEGIATAN 

BAKTI SOSIAL MAHASISWA 2019 

(BSM 2019) 

Saya bertanda tangan di bawah ini : 

Nama   : 

Alamat   : 

No Telp  : 

Selaku orang tua atau wali dari mahasiswa/ mahasiswi dari : 

Nama   : 

NIM   : 

Program Studi  : 

TON/Absen  : 

 Dengan surat ini menyatakan bahwa saya mengizinkan putra/putri saya untuk mengikuti 

kegiatan BSM 2019 sebagai peserta bakti sosial dan pengabdian masyarakat yang akan 

dilaksanakan dalam bentuk bantuan sosial,kerja sosial dan bakti sosial. Puncak kegiatan BSM 

2019 sekaligus hari apresiasi mahasiswa akan dilaksanakan pada 3 November 2019 

 

Denpasar,……………..….. 2019  

 

 

                             ….........…………………… 

         Orang Tua/Wali 

 


