
 

 

 



 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

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. 

Denpasar, 12 Agustus 2019 

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis  

Universitas Udayana 
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PROPOSAL KEGIATAN 

GEMA EQUILIBRIUM TERMUDA 

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS 

UNIVERSITAS UDAYANA 

TAHUN 2019 

 

 

 

I. NAMA KEGIATAN  

Gema Equilibrium Termuda 2019 

 

II. TEMA KEGIATAN 

“Ciptakan Generasi Muda Oranye yang DAMAI (Disiplin, Aktif, Mandiri, Andal, 

dan Integritas)”  

 

III. LATAR BELAKANG 

Perguruan Tinggi merupakan salah satu pilar penting dalam sistem pendidikan 

nasional, maka perguruan tinggi menjadi acuan dalam mendorong perkembangan suatu 

bangsa. Pendidikan sebagai salah satu bagian dari pembangunan, ditujukan untuk 

mencerdaskan kehidupan bangsa, membangun karakter bangsa, dan sekaligus 

mempersiapkan generasi muda yang terdidik dan terlatih sebagai kader penerus bangsa. 

Tugas ini menjadi tanggung jawab pemerintah melalui institusi pendidikan yang 

memerlukan dukungan dari segenap komponen masyarakat.  

Gema Equilibrium Termuda (GET) 2019 memfasilitasi mahasiswa baru dalam 

beradaptasi dengan kehidupan perkuliahan. Disamping itu mahasiswa baru juga akan 

dibekali dengan softskill dan pengenalan organisasi kemahasiswaan yang terdapat 

dilingkungan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana. GET 2019 mengusung 

tema,  Ciptakan Generasi Muda Oranye yang DAMAI (Disiplin, Aktif, Mandiri, Andal, 

dan Integritas).  

Disiplin adalah sikap patuh terhadap peraturan yang berlaku. Mahasiswa diharapkan 

memiliki sikap disiplin karena hal tersebut penting dalam kegiatan perkuliahan di kampus 

agar terciptanya suasana perkuliahan yang nyaman dan kondusif, dengan bersikap 

disiplin mahasiswa dapat mencapai tujuan perkuliahan. Aktif artinya ikut serta dalam 

kegiatan. Diharapkan mahasiswa dapat memberikan kontribusi positif bagi bangsa dan 

negara. Mandiri adalah sikap dan perilaku yang tidak mudah bergantung kepada orang 

lain dan mampu berdiri sendiri. Begitu juga dengan mahasiswa diharapkan setelah 
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memasuki bangku perkuliahan mampu memberikan keputusan terhadap suatu masalah 

secara mandiri.  

Andal memiliki arti dapat dipercaya. Dalam hal ini mahasiswa dituntut menjadi 

insan yang dapat dipercaya dan bertanggung jawab atas tugas yang diberikan.  Dan yang 

terakhir adalah integritas yang artinya mutu, sifat atau keadaan yang menunjukkan 

kesatuan yang utuh sehingga memiliki potensi dan kemampuan yang memancarkan 

kewibawaan dan kejujuran. Mahasiswa harus memiliki integritas, yakni menjunjung 

tinggi nilai-nilai moral dan etika. Oleh karenanya GET 2019 diharapkan mampu 

membentuk mindset mahasiswa baru agar menjadi insan yang disiplin, aktif, mandiri, 

andal, dan berintegritas. Sehingga nantinya dapat menjadi insan yang siap bersaing di 

kancah internasional. 

 

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 

Menumbuhkembangkan 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) 2019 

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. 
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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 : Rabu, 21 Agustus 2019  

Waktu  : Menyesuaikan 

Tempat   : Auditorium Widya Sabha Universitas Udayana, Bukit, Jimbaran  

 

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  
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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. 

   

             

Mengetahui 
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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) 

SC OC INTI 

OC BUKAN  INTI 

BPM FEB BEM FEB 

KORLAP HM / HMP FEB 
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6. Panitia Pelaksana (Operating Committee) 

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. 

 

 

 

 

 

 



 

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana | 10  

 

 

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. 

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.  
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• 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. 

 

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. 
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• 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. 

• 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. 
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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. 

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. 
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• 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. 

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.  
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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 

• 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.  
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• 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. 

 

 

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. 
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• Merendahkan martabat dan nilai kemanusiaan. 

• Tidak mengandung pesan atau motivasi mendidik. 

• Bentakan yang berupa makian tanpa dasar/alasan. 

 

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. 

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. 
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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) 2019 
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ATRIBUT PESERTA 

GEMA EQUILIBRIUM TERMUDA 2019 

 

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 

amplop coklat berukuran C7/C6  ( 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 Simposium). 

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 

amplop coklat C7/C6 ( tidak mengenakan kotak pensil). 

 

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 25 cm x 15 cm. 

http://www.bemfeb-unud.com/
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• 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 

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, 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 ).  
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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 26 cm x 12 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 dengan huruf kapital 

kemudian pada bagian kiri bawah dilanjutkan dengan NO TON dan sebelah kanan 

dilanjutkan NO ABSEN. 

http://www.bemfeb-unud.com/
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• 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 ) 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. 
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3. Pada baris terakhir dipojok kanan ditempelkan foto ukuran 3 x 4 dengan latar 

berwarna oranye.  

 

▪ Untuk lembar ke-2 dimulai pada baris kedua belas ditulis: 

 

DAFTAR PESERTA 

GEMA EQUILIBRIUM TERMUDA 2019  

 

Ditulis dengan spidol berwarna hitam (bukan untuk whiteboard). Mulai halaman ke-4 

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. 

▪ No halaman pertama dimulai pada lembar ke-2 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 : 
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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 BL/EKSTENSI LANTAI 2 
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PENUGASAN GEMA EQULIBRIUM TERMUDA (GET) 2019 

 

1. Buatlah opini dengan judul “Menuju Generasi yang Disiplin, Aktif, Mandiri, Andal, 

dan Integritas dalam Upaya Menyiapkan Sumber Daya Manusia dalam 

Menghadapi  Industri 4.0”. 

Tujuan : Dengan memiliki sifat yang Disiplin, Aktif, Mandiri, Andal, dan Integritas, perserta 

diharapkan mampu menyesuaikan diri dengan perubahan dan perkembangan zaman serta dalam 

upaya meningkatkan kualitas sumber daya yang akan menjadi ujung tombak di FEB Unud. 

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 video tentang “Mengapa memilih FEB dan Sebutkan 3 Prestasi yang Telah 

Diraih oleh Mahasiswa FEB 1 Tahun Terakhir”. 

Tujuan : Diharapkan peserta memiliki wawasan dan pengetahuan akan fakultas Ekonomi dan 

Bisnis yang nantinya diharapkan bertumbuh dan berkembang menjadi rasa bangga serta cinta 

terhadap kampus oranye ini. 
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Dengan ketentuan: 

• Durasi video 1 menit 

• Dengan menggunakan caption dibawah ini : 

 

"Belajar tentu keharusan yang tak  

boleh diabaikan, namun merugilah jika  

belajar disempitkan semata perkuliahan" - Najwa Shihab  

 

Menjadi mahasiswa adalah kesempatan besar yang harus dipertanggungjawabkan. 

Keberuntungan mengenyam pendidikan dibangku perkuliahan harus disyukuri 

dengan terus memberikan kontribusi dan prestasi bagi diri, almamater dan negeri 

tercinta. Saya (nama) dari ton (nama ton/ no ton romawi) siap menjadi generasi 

DAMAI yang penuh berprestasi. 

 

#GET2019  

#generasiDAMAIpenuhPRESTASI 

#JAYAEKONOMI  

#FEBUNUD2019 

 

• Diupload pada sosial media Line & Instagram pada tanggal 17 Agustus 2019 dan 

bisa dihapus pada tanggal 22 Agustus 2019 

 

3. Video mengenai “Apa yang Anda Ketahui tentang Industri 4.0 dan Sebutkan 

Tantangan yang Akan Dihadapi oleh Generasi Milenial beserta Solusi yang Dapat 

Anda Berikan” 

Tujuan : Diharapkan peserta mampu mengetahui dan menjawab berbagai persoalan 

mengenai revolusi industri 4.0 dalam upaya menyiapkan sumber daya manusia kedepannya. 

• Durasi video 1 menit 

• Dengan menggunakan caption dibawah ini : 

 

[ I 'M READY for GET 2019 ]  

 

Revolusi Industri 4.0 merupakan peluang besar  

bagi Generasi Muda apabila SIAP memanfaatkannya dengan baik.  

Saya SIAP menjadi Generasi Muda yang cerdas dan bijak dalam memanfaatkan 

Teknologi. 
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Nama :  

Ton    : 

  

#GET2019  

# I'MReadyfor4.0  

#GenerasiDAMAI 

#JAYAEKONOMI  

#FEBUNUD2019 

 

• Diupload pada sosial media Line & Instagram pada tanggal 17 Agustus 2019 dan 

bisa dihapus pada tanggal 22 Agustus 2019 

 

4. 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 

» Tahapan Pengumpulan PKM 

» Penghargaan jika memenangkan PIMNAS 

» Ide yang dapat dikembangkan dalam pengajuan PKM dan alasan 

memilih ide tersebut 

 

 

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

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

wadah kreativitas mahasiswa 
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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 IV : Basket 

e. Paragraf V : E+ 

f. Paragraf VI : Swara Satya Sedana 

g. Paragraf VII: WIDA (Wirausaha Muda) 

h. Paragraf VIII:  Komunitas Bulu Tangkis  

i. Paragraf IX : 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) 

 

 

6. Membuat Struktur LMFEB dan Dekanat secara lengkap dan rinci.  

Tujuan : Mengenalkan dan mensosialisasikan LMFEB Unud serta jajaran dekanat FEB 

Unud. 

 

Dengan ketentuan: 

• Dibuat pada 2 lembar kertas gambar A3 yang berbeda, ditulis tangan 

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

http://www.bemfeb-unud.com/
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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 & Dekanat FEB dibuat sekreatif mungkin (boleh berwarna dan 

bergambar) namun tidak berlebihan. 

• Untuk struktur organisasi LMFEB dan Dekanat FEB Unud bisa dilihat pada web 

web BEM FEB Unud (www.bemfeb-unud.com) 

 

 

7. 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). 

• 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). 

http://www.bemfeb-unud.com/
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• 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 2019 

 

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

kalung, gelang, tattoo asli ataupun temporary, cincin, lensa kontak 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, portable 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 2019 bahwa: 

Sebelum kegiatan GET 2019 akan diadakan Simposium GET  2019. Kegiatan Simposium 

GET 2019 dilaksanakan pada Minggu, 18 Agustus 2019 pukul 07.00 WITA bertempat di 

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Kampus Sudirman. 

1. Kegiatan Simposium GET WAJIB diikuti oleh seluruh peserta GET 2019 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 Simposium GET 2019 berlangsung (tidak press 

body). 

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

2019. 

4. Peserta mengenakan sepatu dan topi sesuai ketentuan GET 2019. 

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 membawa 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 Simposium GET 2019 :  

• Bagi mahasiswa yang beragama Hindu diharapkan membawa selendang / anteng dan 

alat persembahyangan  

• ID Card Gantung 

• Buku Panduan Kegiatan Sosialisasi Almamater 2019 

• Roti 2 buah (non daging sapi dan non daging babi) dan botol tumblr berisikan air 

mineral 1 buah yang berukuran 600 ml. 

• Obat-obatan pribadi bagi yang memiliki penyakit khusus. 

• Membawa KRM   
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• Membawa Kartu BPJS/ Kartu Asuransi (bagi yang memiliki) 

• Buku catatan GET 2019 dan buku peserta GET 2019  

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

amplop coklat C7/C6 ( tidak mengenakan kotak pensil). 

• Jas hujan (ponco) 

• Penugasan GET 2019 

14. Untuk penugasan GET 2019 dikumpulkan pada 18 AGUSTUS 2019: 

▪ Opini “ Menuju Generasi yang Disiplin, Aktif, Mandiri, Andal, dan 

Integritas dalam Upaya Menyiapkan Sumber Daya Manusia dalam 

Menghadapi Industri 4.0 

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

▪ Struktur LMFEB dan Dekanat 

▪ Fasilitas – Fasilitas yang Terdapat di Fakultas Ekonomi dan Bisnis  

Universitas Udayana Secara Lengkap dan Rinci 

15. Seluruh barang-barang yang dibawa dimasukkan ke dalam totebag e-King dengan ID 

Card Tas. 

16. Bagi yang tidak memiliki totebag e-King bisa menyesuaikan dengan menggunakan 

totebag putih polos yang mampu menampung semua barang – barang diatas. 

 

 

Hari H GET 2019 dilaksanakan di Auditorium Widya Sabha, Bukit, Jimbaran pada Rabu, 

21 Agustus 2019. Pukul 07.00 WITA. 

1. Hal-hal yang wajib digunakan dan dibawa peserta GET 2019 adalah : 

• Pakaian dan ketentuan seperti yang telah tercantum pada atribut dan ketentuan 

GET 2019. 

• 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 2019 

• Buku catatan GET 2019 

• Buku Panduan Kegiatan Sosialisasi Almamater 2019 

• Membawa alat-alat tulis (pulpen, pensil, stipo dan penghapus) dimasukkan ke 

dalam amplop coklat C7/C6 ( tidak mengenakan kotak pensil). 

• Roti 3 buah (non daging sapi dan non daging babi) dan botol tumblr berisikan air 

mineral 1 buah yang berukuran 600 ml. 

• Sendok Stainless steel yang dimasukkan pada amplop coklat ukuran C7/C6 
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• Obat-obatan pribadi bagi yang memiliki penyakit khusus. 

• Membawa KRM   

• Membawa Kartu BPJS/ Kartu Asuransi (bagi yang memiliki) 

• Jas hujan (ponco). 

• ID Card Gantung 

• Penugasan GET 2019 

2. Untuk penugasan GET 2019 dikumpulkan pada 21 AGUSTUS 2019: 

▪ Program Kreativitas Mahasiswa 

3.  Semua barang – barang diatas dimasukkan kedalam totebag e-King dengan ID Card 

Tas. ( Bagi yang tidak memiliki totebag e-King bisa menyesuaikan dengan 

menggunakan totebag putih polos yang mampu menampung semua barang – 

barang diatas) 

4. Saat hari H GET 2019, 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 2019 
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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 2019 

(Diubah dari Lagu Coboy Junior – Terhebat) 

Hey kawan 

Marilah kita bersatu 

Janganlah engkau meragu 

Siap sambut dunia baru 

 

Hey ayo kawan 

Bulatkan seluruh tekad 

Kobarkan seluruh jiwa 

Untuk masa depan gemilang 

 

Pupuklah sifat yang disiplin 

Karakter aktif mandiri 

Dan Jadilah andal yang berintegritas 

 

Kami fakultas ekonomi 

Junjung solidaritas 

Bersama pasti bisa 

 

Kami civitas oranye 

Cermin insan yang damai 

Meraih cita-cita 

 

Ciptakan insan yang unggul, mandiri berbudaya 

Dengan rasa bangga kami siap tuk 

Gema equilibirum termuda 

 

VI. YEL-YEL EKONOMI  

E kio kio nomo 

E nomo mino mini 

Kokoko nonono mimimi 

Ekonomi jaya 

 

VII. YEL-YEL GET 2019 

Adakah FEB di matamu ? 

Ada.. Ada.. Ada.. 

Adakah FEB di benakmu ? 

Ada.. Ada.. Ada.. 

Adakah FEB di hatimu ? 

Ada.. Ada.. Ada.. 
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Mana Dia ? 

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

Mana Dia ? 

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

 

Jaya Ekonomi 

JAYA EKONOMI !!! 

Jaya Ekonomi 

JAYA EKONOMI !!! 

Jaya Ekonomi 

JAYA EKONOMI !!! 

 

VIII. YEL-YEL DIES NATALIS EKONOMI 

(Ekonomi Hari Ini Harus Menang) 

Ekonomi... 

Ekonomi.. 

Ekonomi hari ini harus menang 

Ku disini, ku berdiri 

Dan bernyanyi hanya unptuk ekomoni 

Oooo oooo oooo... 

 

(Seranglah Lawanmu) 

Yo ayo ekonomi.. 

Yo ayo ekonomi.. 

Seranglah lawanmu 

Kalahkan musuhmu 

Yo ayo ekomomi! 

 

 

(Ayo Maju) 

Ayo maju ekonomi 

Serang lawan semua musuhmu 

Kami bersamamu 

Kami mendukungmu 

Jangan ragu ayo maju 

Oranyeku.. 

 

 

(Sudah Kubilang) 

Sudahku bilang jangan melawan juara 

Skarang kamu merasakan akibatnya 

Baiknya kmu diam dirumah saja 

Duduk yang manis menatap di layar kaca 

Siapa yang suruh melawan FEB 

Siapa yang suruh melawan juara 
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(Civitas Ekonomi) 

Kami civitas ekonomi 

Bergandeng tangan dan bersatu 

Menjungjung nama ekomoni 

Tuk jadi yang terbaik 

Walau alar melintang 

Kami pantang menyerah 

Ekonomi memang jaya 

 

(Berapa Jumlah Kalian) ............ Kami Satu !!! 

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

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

 

 

 

(Menerjang Badai) 

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) 

 

 

(Tiba Saatnya) 

 

Tiba saatnya tuk bersama 

Demi almamater di dada 

Telah lama aku menanti 

Tak kan lelahku tuk berdiri 

 

Ku masih setia 

Dengan mimpi kita semua 

Hingga kini ku percaya 

 

Selalu bersama menjadi satu 

Tak lelahku disampingmu 

Selalu bersama menjadi satu 

Aku yakin oranyeku 
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(Seiring Jejak Langkahku) 

 

Seiring jejak langkahku 

Mendukung almamaterku 

Jangan pernah kau ragu 

Kamilah pendukungmu 

Satukanlah tekatmu 

Kuatkan smangatmu 

Jadilah yang nomor satu 

Itulah yang ku mau 

 

Ayo FEB berjuanglah slalu 

Jadilah juara…. 

Dies Udayana… 

 

 

Terimakasih Kontingen ……….(*) 

Terimakasih Kontingen ……….(*) 

Dari Kami, Ekonomi 

---Ulangi 3x--- 
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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 

 

Puji syukur kami panjatkan kehadapan Tuhan Yang Maha Esa karena berkat dan rahmat-Nya 

lah kami dapat menyelesaikan Buku Panduan Insiasi Ekonomi Pembangunan 2019 yang bertemakan 

”Mempersatukan Perbedaan diantara Mahasiswa Program Studi Ekonomi Pembangunan melalui EP 

BISA (Berani, Inovatif, Solid, dan Andal)” dengan tepat waktu. Kami menyadari bahwa Buku 

Panduan ini tidak akan terwujud tanpa bantuan dari semua pihak baik itu berupa material maupun 

buah pikiran. Untuk itu kami menyampaikan terimakasih kepada semua pihak yang ikut serta terlibat 

dalam pembuatan buku panduan ini. 

Buku panduan ini dibuat semata – mata untuk memudahkan mahasiswa dalam 

mempersiapkan diri menghadapi berbagai rintangan yang ada serta mempermudah mahasiswa dalam 

menyelesaikan tugas – tugas. 

 

 

Denpasar, 25 Juni 2019 

 

Penyusun 
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PROPOSAL KEGIATAN 

INISIASI EKONOMI PEMBANGUNAN 

HIMPUNAN MAHASISWA EKONOMI PEMBANGUNAN 

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  

UNIVERSITAS UDAYANA 

2019 

 

I. NAMA KEGIATAN 

Inisiasi Ekonomi Pembangunan 2019 

 

II. TEMA  

“EP BISA” 

 “Mempersatukan Perbedaan Diantara Mahasiswa Program Studi Ekonomi Pembangunan Melalui EP 

BISA (Berani, Inovatif, Solid dan Andal)” 

 

III. LATAR BELAKANG 

Perguruan tinggi secara formal merupakan pendidikan lanjutan yang mempunyai perbedaan 

yang cukup signifikan dengan pendidikan formal yaitu pendidikan menengah atas maupun menengah 

kejuruan. Salah satu perbedaannya terletak pada bagaimana proses pembelajaran itu dilakukan. 

Dalam perguruan tinggi, mahasiswa diharapkan dapat menjadi seorang individu yang mempunyai 

etika, moral dan integritas serta dapat mengeksplorasi dirinya. Seorang mahasiswa berbeda dengan 

seorang siswa. Kata maha didepan kata siswa, menjadikan kata mahasiswa tersebut memiliki arti 

yang cukup berbeda dimana seorang mahasiswa harus menjadi pribadi yang yang berani, inovatif, 

solid dan andal.  

Melihat hal tersebut maka pengenalan kehidupan kampus ditingkat program studi (prodi) 

sangat perlu dilakukan untuk mengenalkan kepada mahasiswa baru gambaran mengenai kegiatan – 

kegiatan perkuliahan. Himpunan Mahasiswa Ekonomi Pembangunan sebagai suatu lembaga di 

tingkat program studi menyelenggarakan kegiatan pengenalan kehidupan kampus yang bernama 

inisiasi. 

Inisiasi Ekonomi Pembangunan merupakan pengenalan tentang Program Studi Ekonomi 

Pembangunan, dimana acara ini rutin dilakukan setiap tahunnya agar mahasiswa baru yang 

bergabung dalam program studi ini mengetahui serta dapat memahami kegiatan – kegiatan 

perkuliahan yang akan berlangsung. Selain itu, inisiasi juga secara tidak langsung dapat membuat  

mahasiswa bekerja sama dan bertoleransi terhadap sesama. Inisiasi diharapkan mampu memberikan 

bayangan mengenai program studi kepada mahasiswa, sehingga mahasiswa dapat lebih dekat dengan 

lingkungan Program Studi Ekonomi Pembangunan.  
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Inisiasi di tahun 2019 ini mengambil tema : “EP BISA” Mempersatukan Perbedaan Diantara 

Mahasiswa Program Studi Ekonomi Pembangunan Melalui EP BISA (Berani, Inovatif, Solid dan 

Andal). Tema ini memiliki tujuan untuk mempersatukan mahasiswa Program Studi Ekonomi 

Pembangunan, baik mahasiswa reguler pagi maupun reguler sore dalam menghadapi kehidupan 

perguruan tinggi. Bersatunya pelaksanaan Inisiasi Ekonomi Pembangunan akan menimbulkan rasa 

kebersamaan dalam perbedaan untuk mempererat persaudaraan dalam menjalani proses perkuliahan 

diantara mahasiswa. Persatuan dalam kehidupan perguruan tinggi merupakan hal yang sangat penting 

untuk dilakukan. Mahasiswa dituntut untuk bekerja sama karena dalam dunia perkuliahan, mahasiswa 

tidak dapat berdiri sendiri. Tantangan terbesar untuk mencapai persatuan adalah perbedaan. 

Perbedaan yang dimaksud adalah perbedaan pola pikir, perbedaan pendapat dan perbedaan perilaku. 

Untuk dapat mempersatukan perbedaan tersebut, dilaksanakanlah inisiasi dengan tema EP BISA 

(Berani, Inovatif, Solid dan Andal). 

Berani yang dimaksud adalah berani mengemukakan pendapat, berani menghadapi tantangan, 

berani untuk jujur dan berani bertanggung jawab. Berani merupakan sifat yang penting dalam dunia 

perkuliahan karena mahasiswa merupakan ‘Agent of Change’. Walaupun mahasiswa memiliki 

segudang ide, tetapi ide yang ada tidak dapat direalisasikan tanpa sifat berani mencoba. Sekedar 

berani saja tidak cukup untuk membawa perubahan. Setiap perubahan memerlukan karya-karya yang 

inovatif dimana kata inovatif memiliki arti mampu membuat perubahan dari sesuatu yang sudah ada. 

Menjadi seorang ‘Agent of Change’ juga membutuhkan kerjasama yang solid dengan sesama 

mahasiswa. Jika mahasiswa sudah memiliki sikap berani, inovatif dan solid, maka mahasiswa 

tersebut bisa menjadi mahasiswa andal yang dapat dipercaya. Apabila mahasiswa dapat menerapkan 

EP BISA (Berani, Inovatif, Solid dan Andal), maka perbedaan secara perlahan akan menjadi 

persatuan untuk sebuah perubahan yang lebih baik. 

Dalam inisiasi, kepribadian yang berani dapat diaplikasikan melalui sesi diskusi ilmiah. 

inovatif  dapat diaplikasikan melalui pembuatan buku kenangan, solid dapat diterapkan melalui 

games – games, inagurasi dan bakti sosial yang secara tidak langsung dapat meningkatkan kerjasama 

antar mahasiswa. Andal dapat diterapkan melalui pembuatan atribut dalam inisiasi serta tugas – tugas 

yang berkaitan dengan program studi. Pada kegiatan ini, juga diterbitkan Majalah Economic 

Development Goes to Equilibrium (EDGE) sebagai sarana memperkenalkan Program Studi Ekonomi 

Pembangunan dan Himpunan Mahasiswa Ekonomi Pembangunan.  

Setelah melalui kegiatan inisiasi ini, mahasiswa Ekonomi Pembangunan diharapkan mampu 

mempersatukan perbedaan mereka dan menjadi mahasiswa dengan karakter EP BISA (Berani, 

Inovatif, Solid dan Andal). 
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IV. LANDASAN KEGIATAN 

1. Tri Dharma Perguruan Tinggi 

1) Pendidikan dan Pengajaran 

2) Penelitian dan Pengembangan 

3) Pengabdian kepada masyarakat 

2. Program Kerja Himpunan Mahasiswa Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan 

 Bisnis Universitas Udayana periode 2019 

 

V. TUJUAN KEGIATAN 

Adapun Tujuan Umum dilaksanakannya Inisiasi Ekonomi Pembangunan 2019 adalah : 

Memperkenalkan Program Studi Ekonomi Pembangunan dan lembaga yang bernaung 

didalamnya kepada mahasiswa baru Program Studi Ekonomi Pembangunan. 

 

Adapun Tujuan Khusus dilaksanakannya Inisiasi Ekonomi Pembangunan 2019 adalah : 

1. Menciptakan persatuan, kerakraban dan solidaritas antarmahasiswa Program Studi Ekonomi 

Pembangunan. 

2. Meningkatkan sikap berani, inovatif, solid dan andal di dalam diri mahasiswa baru Program 

Studi Ekonomi Pembangunan. 

3. Meningkatkan kreativitas, keaktifan, keterampilan dan rasa percaya diri mahasiswa Program 

Studi Ekonomi Pembangunan. 

4. Mengasah prestasi dan kemampuan berbicara mahasiswa melalui diskusi ilmiah yang 

merupakan salah satu rangkaian acara dalam inisiasi. 

 

VI. PENYELENGGARA KEGIATAN 

Kegiatan Inisiasi Ekonomi Pembangunan 2019 ini dilaksanakan oleh panitia pelaksana yang 

dibentuk oleh Himpunan Mahasiswa Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis 

Universitas Udayana yang terdiri dari mahasiswa Program Studi Ekonomi Pembangunan Angkatan 

2018. 

 

VII. DESKRIPSI KEGIATAN 

Bentuk kegiatan ini berupa pemberian materi, diskusi ilmiah, outbond, games, makan 

bersama, dan bakti sosial. 
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VIII. WAKTU DAN TEMPAT PELAKSANAAN 

Tanggal : Minggu, 22 September 2019  

Waktu  : 08.00 WITA ─ selesai 

Tempat :  menyesuaikan 

 

IX. PESERTA KEGIATAN 

Kegiatan Inisiasi Program Studi Ekonomi Pembangunan 2019 ini akan diikuti oleh mahasiswa 

baru serta mahasiswa lama yang belum mengikuti kegiatan inisiasi di lingkungan Program Studi 

Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana. 

 

X. BIAYA PENDAFTARAN 

Biaya pendaftaran untuk mahasiswa lama sebesar Rp. 150.000,00 

 

XI.       SUMBER DANA 

1. Dana Program Studi 

2. Kontribusi Peserta 

 

XII. SUSUNAN KEPANITIAAN 

(Terlampir) 

 

XIII. RANCANGAN ANGGARAN BIAYA 

(Terlampir) 

 

XIV. PENUTUP 

Demikianlah proposal ini kami ajukan. Hal-hal yang belum diatur dan tercantum dalam 

proposal akan ditetapkan kemudian, sesuai dengan waktu dan kebutuhan. Atas perhatian dan 

kerjasama anda, kami ucapkan terima kasih. 
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SUSUNAN KEPANITIAAN 

INISIASI EKONOMI PEMBANGUNAN  

HIMPUNAN MAHASISWA EKONOMI PEMBANGUNAN 

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  

UNIVERSITAS UDAYANA 

2019 

 

Pengarah : Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana 

  (Dr. I Nyoman Mahaendra Yasa, SE., M.Si) 

Penanggung Jawab : Wakil Dekan Bidang Akademik dan Perencanaan  

   Fakultas Ekonomi  dan Bisnis Universitas Udayana 

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

   Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan  

   Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana 

    (Prof. Dr. Ni Luh Putu Wiagustini, SE., M.Si) 

   Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Informasi  

   Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana 

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

   Koordinator Program Studi Ekonomi Pembangunan  

   Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana 

    (Dr. Anak Agung Istri Ngurah Marhaeni, SE., MS) 

Penasihat  : Penasihat Himpunan Mahasiswa Ekonomi Pembangunan 

    A.A. Bagus Putu Widanta, SE., M.Si. 

    Dr. Putu Ayu Pramitha Purwanti, SE., M.Si.  

Ketua Lembaga : Ketua Himpunan Mahasiswa Ekonomi Ekonomi Pembangunan 

     I Putu Edi Ana             (1707511132) 

Steering Committee :  Ni Kadek Ria Puspayanti  (1707511127) 

    I Nyoman Bayu Sugiarta Wiguna (1707511143) 

    Alfin Salami (1707511090) 

Panitia Pelaksana 

Ketua  :  Dewa Gede Satya Adi Wismaya (1807511134)  

Wakil Ketua I :  Dewa Gede Dalem Vedanta Sastra Pemayun (1807511067) 

Wakil Ketua II :  Putu Wanda Agnestia (1807511055) 

Sekretaris :  Ni Putu Nila Ayunia Arta Widayanthi (1807511044) 

Sie Keuangan I :  A. A. Sagung Dinarmahari Akasasabda Wirasaba (1807511070) 
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Sie Keuangan II :  Anak Agung Istri Wulan Diantari (1807511110) 

 

Sie Kesekretariatan  

Koordinator                       : Ni Putu Ferbilia Sarlitawati (1807511059) 

Anggota                             : I Gede Putu Wahyu Brianala Genta Putra (1807511045) 

                                             Ni Made Lita Prilia Hadi (1807511124) 

                                             Komang Winda Pratiwi (1807511032) 

                                             Nanda Yunita Wulandari (1807511043) 

  

Sie Acara  

Koordinator                        : Nagas Prayana Putra (1807511053) 

Anggota                              : I Made Haris Sanjaya (1807511076) 

                                              Hana Fransisca Hadi Sucipta (1807511026) 

                                              Ni Made Risa Puspita Ayuni (1807511108) 

                                              Ananda Fitria (1807511041) 

  

Sie Perlengkapan  

Koordinator                          : I Gusti Agung Raditya Pasupati Winangun (1807511135) 

Anggota                                : Putu Gede Eka Putra Sesana (1807511131) 

                                                Dewa Nyoman Rista Suardaya (1807511102) 

                                                I Putu Adi Saktiasa (1807511009) 

                                                I Gede Ngurah Astawa (1807511119) 

  

Sie Penilai  

Koordinator                           : Ni Komang Aris Stianingsih (1807511081) 

Anggota                                 : Ni Wayan Selin Marliana (1807511027) 

                                                 Ni Kadek Mita Setia Utami (1807511068) 

                                                 Muhamad Wahyu Prasetyo (1807511084) 

                                                 Dewa Ayu Kusuma Dewi (1807511082) 

  

Sie Pingkel  

Koordinator                            : Putu Wanda Ayu Sumantri (1807511061) 

Anggota                                  : Ni Kadek Widya Sari Dewi (1807511003) 

                                                  Ananda Rissa Natasya Nainggolan (1807511050) 

                                                  Riska Dyah Puspita Loka (1807511042) 
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                                                  Shinta Dewi Aryawan (1807511010) 

                                                  Ida Ayu Prasista Praba Dewi (1807511046) 

                                                  Putu Dendy Ananda Setyawan (1807511039) 

                                                  I Kadek Agus Krisna Andiana (1807511101) 

                                                  Putu Ayu Pradnyanita (1807511121) 

                                                  I Putu Indra Antika (1807511038) 

  

Sie Konsumsi  

Koordinator                            : Putu Indah Meliana Ari Santi (1807511036) 

Anggota                                  : Kadek Novi Darmawati (1807511064) 

                                                  Kadek Ayu Cyntia Maharani (1807511069) 

                                                  Sharon Nabila Jelita Lophina Tucunan (1807511142) 

  

Sie Rohani  

Koordinator                            : Kadek Bunga Darma Yanti (1807511104) 

Anggota                                  : Ni Luh Ayu Kristi Pramesti (1807511073) 

                                                  Ni Wayan Fedelina Imingari (1807511111) 

  

Sie Publikasi dan Dokumentasi  

Koordinator                             : I Wayan Yuda Widnyana Putra (1807511130) 

Anggota                                   : I Wayan Tommy Sastra Wijaya (1807511149) 

                                                   I Komang Medyantara Pramana Putra  (1807511066) 

  

Sie Transportasi  

Koordinator                            : I Made Cahyadi Putra Kusuma (1807511133) 

Anggota                                  : Kadek Putra Devinda Pramuditya (1807511116) 

                                                  I Made Pino Julian (1807511107) 

  

Sie Keamanan  

Koordinator                            : I Komang Wibawa (1807511060) 

Anggota                                  : I Komang Yoga Triyana (1807511147) 

                                                  I Wayan Dirsa Raditia (1807511065) 

                                                  Anak Agung Gde Agung Bismaputra (1807511126) 

                                                  Komang Rama Satria Hariwangsa (1807511033) 

                                                  Handika Alfaruq (1807511145) 
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                                                  Made Bagus Suryadinata (1807511132) 

                                                  I Komang Rangga Perdana (1807511106) 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 



 

SEKRETARIAT : LMFEB-UNUD. JL. P.B. Sudirman, Denpasar, Bali. 80232. WWW.HMEPUDAYANA.WORDPRESS.COM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SOP 

INISIASI EKONOMI PEMBANGUNAN 

2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

11 



 

SEKRETARIAT : LMFEB-UNUD. JL. P.B. Sudirman, Denpasar, Bali. 80232. WWW.HMEPUDAYANA.WORDPRESS.COM 

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 

b. BPM FEB Unud berkewajiban untuk : 

 Memberikan pertimbangan kepada Himpunan Mahasiswa Ekonomi Pembangunan 

FEB Unud tentang pembentukan SC dan Panitia Inti 

 Menengahi apabila terjadi perselisihan antara panitia dengan peserta di dalam lingkup 

kegiatan 

 Memberikan pertimbangan dan saran kepada HM EP FEB Unud, SC, dan Panitia Inti 

tentang pelaksanaan kegiatan agar sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan 

 Memberikan saran kepada HM EP FEB Unud dalam penyusunan petunjuk teknis 

kegiatan 

c. BPM FEB Unud berhak : 

 Meminta keterangan dari ketua HM EP FEB Unud apabila pelaksanaan kegiatan 

menyimpang dari apa yang telah ditetapkan 

 Mengambil keputusan apabila terjadi perselisihan antara panitia dengan peserta dalam 

lingkup kegiatan 

 Bersama dengan HM EP FEB Unud dan SC memberikan teguran, peringatan, dan 

arahan secara langsung dengan tetap memperhatikan norma dan etika kepanitiaan 

kepada Panitia Inti 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. Himpunan Mahasiswa Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas 

Udayana 

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

panitia 

b. HM EP FEB Unud berkewajiban untuk : 

1. Membentuk kepanitiaan inisiasi minimal 3 bulan sebelum hari H inisiasi 

2. Menyelenggarakan kegiatan berdasarkan program kerja yang telah ditetapkan dengan 

menunjuk Korlap, SC, panitia inti, dan panitia pelaksana berdasarkan pertimbangan 

dengan BPM FEB Unud 

3. Bertanggung jawab terhadap hasil pelaksanaan kegiatan kepada HM EP FEB Unud 

secara lisan maupun tertulis 

4. Memberikan pertimbangan kepada SC dan panitia pelaksana tentang pelaksanaan 

kegiatan agar sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan melalui koordinator lapangan 

5. Menyusun petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan 

c. HM EP FEB Unud berhak untuk : 

 Menentukan struktur kepanitiaan sesuai dengan yang dibutuhkan 

 Meminta keterangan dan pertanggungjawaban ketua panitia pelaksana apabila 

pelaksanaannya menyimpang dari apa yang telah ditetapkan 
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 Bersama dengan BPM FEB Unud mengambil keputusan apabila terjadi perselisihan 

antar panitia di dalam lingkup kegiatan 

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

 secara langsung dengan tetap memperhatikan norma dan etika kepanitiaan kepada 

Panitia Inti 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. Koordinator  Lapangan Inisiasi Ekonomi Pembangunan 2019 

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

mengarahkan lembaga pada saat pelaksanaan kegiatan 

b. Korlap Inisiasi Ekonomi Pembangunan berkewajiban untuk : 

 Menyampaikan informasi dari lembaga terkait dengan kegiatan kepada SC dan panitia 

pelaksana 

 Bersama dengan SC dan Panitia 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 kegiatan yang telah 

ditetapkan 

c. Korlap Inisiasi Ekonomi Pembangunan berhak untuk : 

 Meminta informasi dari SC dan panitia pelaksana terkait dengan pelaksanaan kegiatan 

 Memberi arahan kepada SC dan panitia pelaksana terkait dengan persiapan dan 

pelaksanaan kegiatan 

 Bersama – sama dengan SC, HM EP FEB Unud, dan BPM FEB Unud memberikan 

teguran, peringatan, dan arahan secara langsung dengan tetap memperhatikan norma 

dan etika kepanitiaan kepada Panitia Inti apabila dalam pelaksanaan kegiatan 

tindakannya dinilai kurang sesuai dan menyimpang 

 Melakukan evaluasi saat pemeriksaan penugasan pada saat penertiban terhadap 

pelanggaran – pelanggaran yang dilakukan oleh peserta kegiatan dengan tetap 

memperhatikan aturan – aturan yang mengatur tentang hal itu apabila dipandang perlu 

4. Panitia Pengarah (Steering Committee/ SC) 

a. Steering Committee berwenang untuk memberikan pertimbangan kepada panitia pelaksana 

inti tentang hal – hal yang bersifat konseptual dan teknis 

b. Steering Committee berkewajiban untuk : 

 Memberikan saran tentang konsep dan mengarahkan penyelenggaran kegiatan agar 

sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan dengan meperhatikan masukan – masukan 

dan pertimbangan – pertimbangan yang diberikan oleh BPM FEB Unud dan HM EP 

FEB Unud 

 Mengawasi pelaksanaan kegiatan agar sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan 

c. Steering Committee berhak untuk : 

 Meminta penjelasan dari panitia pelaksana tentang hal – hal yang berkaitan dengan 

pelaksanaan konsep kegiatan 

 Bersama – sama dengan Korlap, HM EP FEB Unud, dan BPM FEB Unud memberikan 

teguran ataupun peringatan secara langsung dengan tetapmemperhatikan norma dan 
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etika kepanitiaan kepada Panitia Inti apabila dalam pelaksanaan kegiatan tindakannya 

dinilai kurang sesuai dan menyimpang 

5. Panitia Inti Inisiasi Ekonomi Pembangunan 2019 

a. Panitia Inti berwenang untuk menterjemahkan konsep kegiatan yang telah ditetapkan dalam 

pelaksanaan 

b. Panitia Inti berkewajiban untuk : 

1. Melaksanakan kegiatan sesuai dengan konsep yang telah ditetapkan 

2. Memberikan penjelasan tentang hal – hal yang berkaitan dengan pelaksanaan konsep 

kegiatan kepada SC, HM EP FEB Unud, dan BPM FEB Unud 

3. Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kegiatan kepada HM FEB Unud baik secara 

lisan maupun tertulis melalui ketua panitia 

c. Panitia Inti berhak untuk : 

 Meminta penjelasan Korlap dan SC tentang hal – hal yang berkaitan tentang konsep 

kegiatan 

6. Panitia Inisiasi Ekonomi Pembangunan 2019 

1. Panitia Inisiasi Ekonomi Pembangunan berkewajiban untuk : 

 Melaksanakan tugas – tugas yang telah digariskan oleh panitia inti 

 Bertanggung jawab kepada panitia inti sesuai dengan tugas – tugas yang telah 

digariskan 

2. Panitia Inisiasi Ekonomi Pembangunan berhak untuk 

 Meminta penjelasan kepada Korlap, SC, dan Panitia Inti tentang hal – hal yang 

berkaitan dengan pelaksanaan konsep kegiatan 
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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 yang 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 sesame anggota piranti kegiatan 

 Tidak merokok selama kegiatan berlangsung 

 

HAK DAN KEWAJIBAN PESERTA 

Peserta Kegiatan Wajib untuk : 

1. Menaati seluruh peraturan selama berlangsungnya kegiatan 

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. Mendapat informasi, fasilitas, dan perlakuan yang sama selama kegiatan 

3. Mendapatkan sertifikat setelah dinyatakan lulus 

4. Mendapatkan dispensasi dari Ketua Panitia atas pertimbangan SC apabila memiliki hambatan 

kesehatan dengan melaporkan kepada panitia inti dan membawa surat keterangan dokter atau 

alasan lain yang dapat dipertanggung jawabkan 
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TATA TERTIB PESERTA KEGIATAN 

 

1. Menaati dan melaksanakan ketentuan – ketentuan yang telah ditentukan 

2. Berpenampilan rapi : 

 Sopan dan memakai pakaian yang telah ditetapkan 

 Memakai tanda pengenal masing – masing peserta kegiatan 

3. Bertingkahlaku dan berucap : 

 Dilarang melanggar norma agama, kesusilaan, sopan santun, dan hokum 

 Bersikap sopan dan saling menghormati sesama peserta dan piranti kegiatan 

 Menjaga persatuan dan kekompakan kerja diantara sesame anggota piranti      kegiatan 

 Tidak merokok selama mengikuti rangkaian kegiatan 

4. Dilarang membawa senjata tajam dan barang – barang yang tidak ada hubungannya dengan 

kegiatan 

5. Dilarang mengaktifkan alat komunikasi selama kegiatan berlangsung 

6. Dilarang menggunakan makeup dan perhiasan selama kegiatan berlangsung 

7. Dilarang membawa dan mengendarai mobil saat pengumpulan dan hari H 
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PELANGGARAN DAN SANKSI PESERTA 

 

1. Pelanggaran yang dilakukan oleh peserta dapat dibedakan menjadi 2 macam yaitu :  

 Pelanggaran ringan termasuk didalamnya : 

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

b. Tidak mengumpulkan tugas maksimal satu jenis penugasan 

c. Tidak melaksanakan instruksi dari piranti kegiatan 

d. Tidak mengenakan maksimal satu jenis atribut dan pakaian sesuai dengan 

ketentuan 

e. Membawa maksimal satu jenis barang yang tidak ada kaitannya dengan 

kegiatan 

f. Membuang sampah tidak pada tempatnya 

 Pelanggaran berat termasuk didalamnya : 

a. Melecehkan nama, simbol, dan atribut Program Studi Ekonomi 

Pembangunan  Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana 

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

c. Tidak membawa atau melaksanakan penugasan lebih dari satu jenis 

penugasan 

d. Tidak mengenakan lebih dari satu jenis atribut dan pakaian sesuai dengan 

ketentuan 

e. Membawa lebih dari satu jenis barang yang tidak ada kaitannya dengan 

kegiatan 

f. Membawa dan atau menggunakan senjata tajam, obat – obatan terlarang, 

minuman keras, serta benda – benda lain yang dapat membahayakan dan 

tidak ada relevansinya dengan kegiatan 

g. Membawa barang – barang berharga dalam berbagai bentuk (kecuali 

barang – barang berharga yang diperkenankan yaitu hanya alat komunikasi 

atau handphone dan dompet) 

h. Melakukan tindakan dan ucapan yang bersifat melecehkan piranti kegiatan 

i. Melakukan pelecehan seksual terhadap anggota piranti kegiatan maupun 

antar peserta kegiatan 

j. Bentrok fisik terhadap anggota piranti kegiatan maupun antar peserta 

kegiatan 

k. Tidak menghormati anggota piranti kegiatan 

l. Tidak mengikuti acara dengan sungguh – sungguh 

m. Meninggalkan acara tanpa ijin 

n. Berkendara tidak tertib di jalanraya 

2. Macam – macam sanksi yang diberikan : 

 Bentuk sanksi psikis yang diarahkan kepada upaya peningkatan intelektualitas  

dan kreatifitas peserta dan diterapkan paling lama 10 menit serta tidak diperbolehkan 

menggunakan kata – kata berupa makian ataupun merendahkan martabat peserta 

 Bentuk sanksi berupa pencabutan segala hak dan kewajiban sebagai peserta didasarkan 

atas pertimbangan SC dan Korlap dengan persetujuan HM EP FEB Unud dan BPM 

FEB Unud 
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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 

 Peserta akan dikenakan : 

a. SP 1 : Dikenakan jika melakukan kesalahan 5 pelanggaran ringan atau satu 

pelanggaran berat 

b. SP 2 : Dikenakan jika melakukan 1 buah pelanggaran berat dan sebelumnya sudah 

mendapatkan SP 1 

c. SP 3 : Dikenakan jika melakukan 1 buah pelanggaran berat dan sebelumnya sudah 

mendapatkan SP 2 atas pertimbangan HM EP FEB Unud dan BPM FEB Unud 

d. Jika dihari berikutnya terjadi kesalahan yang sama SP akan menyesuaikan dengan 

hari sebelumnya 

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

pertimbangan HM EP FEB Unud dan BPM FEB Unud 

f. Jika SP 3 diberikan maka Hak sebagai Peserta kegiatan dicabut dan secara 

otomatis tidak lulus dalam kegiatan 

4. Pemberian sanksi hanya dapat dilakukan oleh Korlap Inisiasi EP dan HM EP 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 HM EP FEB Unud dan 

BPM FEB Unud 
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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 perpeloncoan dan 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. 

PELANGGARAN DAN SANKSI PIRANTI KEGIATAN 

1. Pelanggaran yang dilakukan oleh piranti kegiatan melalui : 

 Tidak menaati dan melaksanakan ketentuan ketentuan yang telah ditentukan 

 Tidak bertanggung jawab terhadap tugas – tugas yang menjadi wewenang dan 

kewajibannya 

 Tidak bersikap berdasarkan prinsip kedisiplinan, keteladanan, kemitraan, dan 

keilmuan sesuai dengan norma dan etika kepanitiaan 

 Tidak berpenampilan rapi: 

o Tidak sopan dan tidak memakai pakaian serta atribut yang ditetapkan 

o Tidak memakai tanda pengenal masing-masing piranti kegiatan 

 Berucap: 

o Melanggar norma agama, kesusilaan, sopan santun, dan hukum 

o Tidak bertingkah baik sesama anggota piranti kegiatan 

o Tidak menjaga persatuan dan kekompakan kerja diantara sesama anggota 

piranti kegiatan 

o 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 HM EP FEB Unud dan BPM FEB Unud 
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VISI 

“Menjadi Program Studi yang dapat menghasilkan sumber daya manusia yang unggul,mandiri, dan 

berbudaya di bidang ekonomi pembangunan di Asia Tenggara pada tahun 2020” 

 

MISI 

Untuk mewujudkan visi tersebut,selanjutnya dirumusakan misi Program Studi sebagai berikut : 

1. Mengembangkan dan menyelenggarakan proses pembelajaran yang berkualitas yang ditunjang 

teknologi komunikasi dan informasi serta sistem penjaminan mutu yang memadai, agar mampu 

menghasilkan sarjana yang unggul, mandiri dan berbudaya 

2. Mengembangkan kualitas sumberdaya manusia tenaga pendidik sehingga memiliki kemampuan 

akademik yang semakin baik dalam meningkatkan produktivitas pelaksanaan Tri Dharma Perguruan 

Tinggi   

3. Mengembangkan kualitas tenaga kependidikan sehingga menjadi sumberdaya manusia yang kreatif 

dan inovatif dalam mendukung pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi 

4. Mengembangkan kemitraan dengan berbagai institusi pemerintah dan swasta, baik pada tingkat lokal, 

nasional dan internasional untuk meningkatkan kapasitas dan peran serta dalam pembangunan 

masyarakat, serta penerapan dan pengembangan ilmu ekonomi 

5. Mengembangkan soft skill berbasis kearifan lokal dalam proses pembelajaran yang mendukung 

teriptanya pembentukan karakter lulusan  
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ATRIBUT PERTEMUAN PESERTA 

INISIASI EKONOMI PEMBANGUNAN 2019 

PUTRA 

1. Rambut 

 Rambut potongan rapi, dengan ketentuan tidak menyentuh alis dan telinga serta berwarna 

hitam, tidak memakai tindik. 

 Tidak berkumis, berjenggot, dan berjambang. 

2. Jari Tangan 

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

3. Atasan 

 Pertemuan mengenakan baju e-king lengan panjang. 

4. Bawahan 

 Mengenakan celana perkuliahan rapi, tidak tembus pandang, dan sopan. 

5. Sepatu 

 Mengenakan sepatu bertali, tidak diperkenankan memakai pantofel atau sejenisnya. 

6. Topi 

 Membawa topi fakultas jika tidak memiliki topi fakultas diperkenankan membawa topi 

hitam polos 

7. Membawa alat-alat tulis (pulpen, pensil, stipo dan penghapus) dimasukkan ke dalam plastik 2 

kg. 

8. Membawa tas ransel berwarna hitam polos dengan logo yang tidak berlebihan. 

9. Membawa buku Biodata Peserta dan Panitia, buku Catatan serta buku Panduan Inisiasi 

Ekonomi Pembangunan 2019 sesuai dengan ketentuan. 

PUTRI 

1. Rambut 

 Rambut berwarna hitam dijalin 2 (dua) rapi, dan tidak berponi 

 Bagi yang mengenakan jilbab. Warna jilbab putih dan tidak memiliki motif.  

2. Jari tangan 

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

3. Atasan 

 Pertemuan mengenakan baju e-king lengan panjang. 

4. Bawahan 

 Mengenakan celana perkuliahan rapi dan sopan, tidak diperkenankan memakai rok. 

 

23 



 

SEKRETARIAT : LMFEB-UNUD. JL. P.B. Sudirman, Denpasar, Bali. 80232. WWW.HMEPUDAYANA.WORDPRESS.COM 

5. Sepatu 

 Mengenakan sepatu bertali, tidak diperkenankan memakai flatshoes atau sejenisnya. 

6. Topi 

 Membawa topi fakultas jika tidak memiliki topi fakultas diperkenankan membawa topi 

hitam polos 

7. Membawa alat-alat tulis (pulpen, pensil, stipo dan penghapus) dimasukkan ke dalam plastik 2 

kg. 

8. Membawa tas ransel berwarna hitam polos dengan logo yang tidak berlebihan. 

9. Membawa buku Biodata Peserta dan Panitia, buku Catatan serta buku Panduan Inisiasi 

Ekonomi Pembangunan 2019 sesuai dengan ketentuan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24 



 

SEKRETARIAT : LMFEB-UNUD. JL. P.B. Sudirman, Denpasar, Bali. 80232. WWW.HMEPUDAYANA.WORDPRESS.COM 

ATRIBUT HARI H PESERTA 

INISIASI EKONOMI PEMBANGUNAN 2019 

PUTRA 

1. Rambut 

 Rambut potongan rapi, dengan ketentuan tidak menyentuh alis dan telinga serta 

berwarna hitam, tidak memakai tindik. 

 Tidak berkumis, berjenggot, dan berjambang. 

2. Jari Tangan 

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

3. Atasan 

 Mengenakan baju Inisiasi Ekonomi Pembangunan 2019. 

4. Ikat Pinggang 

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

pinggang min 2,5 cm dan max 3 cm  

5. Bawahan 

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

body,dan dikenakan dipinggang 

6. Kaos Kaki  

 Mengenakan kaos kaki berwarna putih polos, dengan ketentuan panjang setengah betis 

dan tidak bermotif 

7. Sepatu 

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

tidak berlebihan), tinggi tidak melebihi mata kaki dan bertali 

8. Topi 

 Membawa topi fakultas jika tidak memiliki topi fakultas diperkenankan membawa topi 

hitam polos 

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

10. Membawa alat-alat tulis (pulpen, pensil, stipo dan penghapus) dimasukkan ke dalam plastik 2 

kg ( tidak mengenakan kotak pensil) 

11. Membawa tote bag Inisiasi Ekonomi Pembangunan 2019 yang sudah berisikan nametag tas 

sesuai ketentuan GET 2019. 

12. Membawa buku Biodata Peserta dan Panitia, buku Catatan serta buku Panduan Inisiasi 

Ekonomi Pembangunan 2019 sesuai dengan ketentuan. 
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PUTRI 

1. Rambut 

 Rambut berwarna hitam  dijalin 2, mengenakan pita oranye, dan tidak berponi 

 Bagi yang mengenakan jilbab. Warna jilbab putih dan tidak memiliki motif.  

2. Jari tangan 

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

3. Atasan 

 Mengenakan baju Inisiasi Ekonomi Pembangunan 2019. 

4. Ikat Pinggang 

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

pinggang min 2,5 cm dan max 3 cm 

5. Bawahan 

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

dan dikenakan dipinggang 

6. Kaos Kaki 

 Menggunakan kaos kaki berwarna putih polos, dengan ketentuan panjang setengah 

betis dan tidak bermotif. 

7. Sepatu 

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

tidak berlebihan), tinggi tidak melebihi mata kaki dan bertali 

8. Topi 

 Membawa topi fakultas jika tidak memiliki topi fakultas diperkenankan membawa topi 

hitam polos 

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

10. Membawa alat-alat tulis (pulpen, pensil, stipo dan penghapus) dimasukkan ke dalam plastik 2 

kg (tidak mengenakan kotak pensil). 

11. Membawa tote bag Inisiasi Ekonomi Pembangunan 2019 yang sudah berisikan nametag tas 

sesuai ketentuan GET 2019. 

12. Membawa buku Biodata Peserta dan Panitia, buku Catatan serta buku Panduan Inisiasi 

Ekonomi Pembangunan 2019 sesuai dengan ketentuan. 
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LARANGAN BAGI PESERTA SELAMA MENGIKUTI KEGIATAN 

INISIASI EP 2019 

 

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

gelang, tato temporary,  cincin, kontak lens berwarna (kecuali jam tangan dengan warna yang 

tidak terlalu mencolok). 

2. Peserta dilarang membawa barang – barang terlarang atau barang – barang apapun juga yang 

tidak ada kaitannya dengan pelaksanaan inisiasi. 

3. Peserta dilarang menggunakan alat komunikasi seperti : handphone, PDA dan lain 

sebagainya. 

4. Peserta dilarang membawa alat elektronik seperti : walkman, iPod, note book, kalkulator dan 

sebagainya. 

5. Peserta dilarang membawa senjata tajam, seperti pisau atau cutter, gunting, gunting kuku, silet 

dan lain sebagainya. 

6. Peserta dilarang membawa dan mengendarai mobil. 

7. Peserta dilarang membawa barang-barang yang tidak ada hubungannya dengan kegiatan. 

8. Peserta dilarang memakai Makeup dan memakai wewangian selama kegiatan berlangsung. 

9. Peserta dilarang membawa segala hal yang berbau magis seperti jimat, susuk, dan sejenisnya. 

10. Peserta dilarang membawa rokok atau merokok selama kegiatan inisiasi berlangsung. 

11. Peserta dilarang membawa kartu kredit, dompet, kartu ATM, maupun kartu dan surat berharga 

lain yang sejenisnya. 

12. Peserta dilarang untuk menghina, menantang, menyakiti, mengejek orang lain terutama 

panitia dalam bentuk apapun. 
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KETENTUAN BUKU BIODATA PANITIA DAN PESERTA 

INISIASI EKONOMI PEMBANGUNAN 2019 

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS 

UNIVERSITAS UDAYANA 

2019 

 

1. Buku yang digunakan adalah binder berukuran A5 (± 18 x 23 cm) yang berisi kertas binder 

ukuran A5 dengan ketentuan 28 baris tanpa merk di setiap halaman. Kertas binder A5 terdiri atas 

4 warna yaitu biru, hijau, kuning dan putih. 

 Warna putih untuk halaman pertama 

 Warna biru untuk halaman ke-3 sampai ke-60 

 Warna kuning untuk halaman ke-61 sampai ke-76 

 Warna hijau untuk halaman ke-77 sampai ke-136 

 Warna putih untuk halaman ke-137 sampai halaman ke-298 

2. Sampul pada buku menggunakan kertas asturo berwarna merah, yang telah diberi cap oleh 

panitia pada bagian dalamnya (bagian putih) dengan ketentuan:  

a. Pada sampul depan, diberi jarak 1 cm dari atas, kemudian setiap 1 cm sebanyak 4 kali 

kebawah mengikutinya diberi tulisan BUKU BIODATA, PANITIA DAN PESERTA, 

INISIASI EKONOMI PEMBANGUNAN, 2019 menggunakan spidol hitam kecil dan 

huruf kapital. 

Contoh: 

BUKU BIODATA 

PANITIA DAN PESERTA 

INISIASI EKONOMI PEMBANGUNAN  

2019 

b. Sampul depan berukuran 17 cm x 21,5 cm berisi Logo Ekonomi Pembangunan dengan 

ukuran 6 cm x 6 cm diletakkan 6 cm dari bagian atas cover 9,5 cm dari bagian bawah 

buku dan diukur 5,5 cm dari sisi kiri. Logo tidak boleh ditempel, melainkan diprint. 

c. Pas foto berwarna ukuran 3 cm x 4 cm, diletakkan pada bagian bawah dengan jarak 3,5 

cm dari ujung bawah dan 7 cm dari tepi kiri. Foto berdampingan dengan pingkel 

masing-masing kelompok dan membawa satu lembar kertas di print bertuliskan 

huruf E dan satu lembar kertas di print bertuliskan huruf P (ukuran kertas untuk 

huruf E dan P tidak ditentukan).  

d. Setelah sampul diberikan cap pada bagian foto dari cover buku oleh panitia, sampul 

dimasukkan kedalam bagian plastik bening bagian depan binder. 
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3. Bagian isi, pada setiap halaman buku diberi halaman secara berurutan pada bagian pojok 

kanan bawah kertas dimulai dari halaman pertama buku, dengan menggunakan bolpoint 

hitam. Kemudian bagian isi ditulis dengan ketentuan sebagai berikut: 

1) Halaman 1, baris pertama (rata tengah) ditulis BIODATA DIRI dan dimulai dari 

baris ke 3-12 ditulis, NAMA, NIM, KELOMPOK (nama kelompok), TTL 

(tempat, tanggal lahir), ALAMAT, NO. HP, HOBI, CITA-CITA, MOTTO, 

TTD (rata kiri dan dengan huruf kapital). Menggunakan bolpoint hitam dan kertas 

binder berwarna putih. Dimulai dari baris ke 15 ditulis judul yaitu ALASAN 

MEMILIH PROGRAM STUDI EP (dengan rata tengah) dan dimulai dari baris 

ke-17 sampai baris terakhir ditulis alasan memilih program studi EP sebanyak 1 

paragraf. Semua penulisan menggunakan bolpoint hitam dan huruf kapital. 

2) Halaman 3 baris ke 13vh sebanyak 4 baris kebawah mengikutinya diberi tulisan 

BIODATA, HIMPUNAN MAHASISWA,  EKONOMI PEMBANGUNAN,  

2019 (dengan rata tengah) ditulis dengan bolpoint hitam dan kertas binder 

berwarna biru dan dibuat pembatas buku dengan panjang dan lebar 21 cm x 3 cm 

dan menjorok ke luar selebar 1 cm dengan panjang 4,2 cm dari atas dengan kertas 

FFasturo bagian merah terkena cap, kemudian ditulis HM EP secara vertikal. 

3) Halaman 5 baris ke 12 sebanyak 5 baris ke bawah mengikutinya diberi tulisan 

BIODATA, INTI, HIMPUNAN MAHASISWA, EKONOMI 

PEMBANGUNAN, 2019 (dengan rata tengah) ditulis dengan bolpoint hitam. 

4) Halaman 7 berisi biodata KETUA DAN WAKIL KETUA HM EP, dimana 

halaman 7 dibagi menjadi 2 bagian dengan ketentuan: 

o Pada kolom paling atas (kolom judul) ditulis judul KETUA DAN 

WAKIL KETUA HM EP. 

o Pada baris pertama dan kedua ditulis BIODATA dan KETUA. 

o Pada baris kelimabelas dan keenambelas ditulis BIODATA dan WAKIL 

KETUA I. 

o Pada baris selanjutnya ditulis NAMA, NIM, NO. HP, ID LINE dan 

TTD (rata kiri dan dengan huruf kapital). 

o Setiap akhir penulisan NAMA, NIM, NO. HP, ID LINE dan TTD serta 

setelah garis horizontal diberikan jarak 1 baris kebawah 

o Pada setiap akhir baris penulisan jabatan diberi garis horizontal. 

Penulisan dan tandatangan menggunakan bolpoint hitam. 

5) Halaman 9 dibagi menjadi 1 bagian dengan ketentuan: 

o Pada baris pertama dan kedua ditulis BIODATA dan WAKIL KETUA 
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II. 

o Pada baris selanjutnya ditulis NAMA, NIM, NO. HP, ID LINE dan 

TTD (rata kiri dan dengan huruf kapital). 

o Setiap akhir penulisan NAMA, NIM, NO. HP, ID LINE dan TTD serta 

setelah garis horizontal diberikan jarak 1 baris kebawah 

6) Halaman 11 dibagi menjadi 2 bagian sama rata berisi biodata SEKRETARIS 

HM EP dengan ketentuan:  

o Pada kolom paling atas (kolom judul) ditulis judul SEKRETARIS HM 

EP 

o Pada baris pertama dan kedua ditulis BIODATA dan SEKRETARIS I. 

o Pada baris kelimabelas dan keenambelas ditulis BIODATA dan 

SEKRETARIS II. 

o Pada baris selanjutnya ditulis NAMA, NIM, NO. HP, ID LINE dan 

TTD (rata kiri dan dengan huruf kapital). 

o Setiap akhir penulisan NAMA, NIM, NO. HP, ID LINE dan TTD serta 

setelah garis horizontal diberikan jarak 1 baris kebawah 

o Pada setiap akhir baris penulisan jabatan diberi garis horizontal.  

o Penulisan dan tandatangan menggunakan bolpoint hitam. 

  

7) Halaman 13 dibagi menjadi 2 bagian sama rata berisi biodata KEUANGAN HM 

EP dengan ketentuan:  

o Pada kolom paling atas (kolom judul) ditulis judul KEUANGAN HM 

EP 

o Pada baris pertama dan kedua ditulis BIODATA dan KEUANGAN I. 

o Pada baris kelimabelas dan keenambelas ditulis BIODATA dan 

KEUANGAN II. 

o Pada baris selanjutnya ditulis NAMA, NIM, NO. HP, ID LINE dan 

TTD (rata kiri dan dengan huruf kapital). 

o Setiap akhir penulisan NAMA, NIM, NO. HP, ID LINE dan TTD serta 

setelah garis horizontal diberikan jarak 1 baris kebawah 

o Pada setiap akhir baris penulisan jabatan diberi garis horizontal.  

o Penulisan dan tandatangan menggunakan bolpoint hitam. 

8) Halaman 15 baris ke 12 sebanyak 5 baris ke bawah mengikutinya diberi tulisan 

BIODATA, BIDANG PENDIDIKAN & PENALARAN, HIMPUNAN 

MAHASISWA, EKONOMI  PEMBANGUNAN, 2019 (dengan rata tengah) 
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ditulis dengan bolpoint hitam. 

9) Halaman 17 berisi biodata KEPALA BIDANG DAN FUNGSIONARIS 

BIDANG PENDIDIKAN, dimana halaman 17 dibagi menjadi 2 bagian dengan 

ketentuan: 

o Pada kolom paling atas (kolom judul)  ditulis judul BIDANG 

PENDIDIKAN. 

o Pada bagian akhir kolom paling atas  diberi garis horizontal antara 

kolom atas dan baris 1 

o Pada baris pertama dan kedua ditulis BIODATA dan KEPALA 

BIDANG PENDIDIKAN. 

o Pada bagian akhir baris kedua diberi garis horizontal. 

o Pada baris selanjutnya ditulis NAMA, NIM, NO. HP, ID LINE dan 

TTD (rata kiri dan dengan huruf kapital). 

o Setiap akhir penulisan NAMA, NIM, NO. HP, ID LINE dan TTD 

serta setelah garis horizontal diberikan jarak 1 baris kebawah 

o Pada baris kelima belas dan enam belas ditulis BIODATA dan 

FUNGSIONARIS BIDANG PENDIDIKAN. 

o Pada bagian akhir baris keenambelas diberi garis horizontal. 

o Mulai baris ke delapan belas ditulis NAMA, NIM, NO. HP, ID LINE, 

TTD (rata kiri dan dengan huruf kapital). 

o Setiap akhir penulisan NAMA, NIM, NO. HP, ID LINE dan TTD 

serta setelah garis horizontal diberikan jarak 1 baris kebawah 

10) Halaman 19 dibagi menjadi 1 bagian dengan ketentuan : 

o Pada baris pertama dan kedua ditulis BIODATA dan 

FUNGSIONARIS BIDANG PENDIDIKAN. 

o Pada bagian akhir kolom paling atas  diberi garis horizontal antara 

kolom atas dan baris 1 

o Pada bagian akhir baris kedua diberi garis horizontal. 

o Pada baris selanjutnya ditulis NAMA, NIM, NO. HP, ID LINE dan 

TTD (rata kiri dan dengan huruf kapital). 

o Setiap akhir penulisan NAMA, NIM, NO. HP, ID LINE dan TTD 

serta setelah garis horizontal diberikan jarak 1 baris kebawah 

o Pada akhir baris keempat belas diberi garis horizontal dengan bolpoint 

hitam. 

11) Halaman 21 berisi biodata KEPALA BIDANG DAN FUNGSIONARIS 
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BIDANG PENALARAN, dimana halaman 21 dibagi menjadi 2 bagian dengan 

ketentuan:  

o Pada kolom paling atas (kolom judul)  ditulis judul BIDANG 

PENALARAN 

o Pada bagian akhir kolom paling atas  diberi garis horizontal antara 

kolom atas dan baris 1 

o Pada baris pertama dan kedua ditulis BIODATA dan KEPALA 

BIDANG PENALARAN. 

o Pada bagian akhir baris kedua diberi garis horizontal. 

o Pada baris selanjutnya ditulis NAMA, NIM, NO. HP, ID LINE dan 

TTD (rata kiri dan dengan huruf kapital). 

o Setiap akhir penulisan NAMA, NIM, NO. HP, ID LINE dan TTD 

serta setelah garis horizontal diberikan jarak 1 baris kebawah 

o Pada baris kelima belas dan enam belas ditulis BIODATA dan 

FUNGSIONARIS BIDANG PENALARAN. 

o Pada bagian akhir baris keenambelas diberi garis horizontal. 

o Mulai baris ke delapan belas ditulis NAMA, NIM, NO. HP, ID LINE, 

TTD (rata kiri dan dengan huruf kapital). 

o Setiap akhir penulisan NAMA, NIM, NO. HP, ID LINE dan TTD 

serta setelah garis horizontal diberikan jarak 1 baris kebawah 

 

12) Halaman 23 dibagi menjadi 1 bagian dengan ketentuan : 

o Pada baris pertama dan kedua ditulis BIODATA dan FUNGSIONARIS 

BIDANG PENALARAN. 

o Pada bagian akhir kolom paling atas  diberi garis horizontal antara kolom 

atas dan baris 1 

o Pada bagian akhir baris kedua diberi garis horizontal. 

o Pada baris selanjutnya ditulis NAMA, NIM, NO. HP, ID LINE dan 

TTD (rata kiri dan dengan huruf kapital). 

o Setiap akhir penulisan NAMA, NIM, NO. HP, ID LINE dan TTD serta 

setelah garis horizontal diberikan jarak 1 baris kebawah 

o Pada akhir baris keempat belas diberi garis horizontal dengan bolpoint 

hitam. 

13) Halaman 25 baris ke 12 sebanyak 5 baris ke bawah mengikutinya diberi tulisan 

BIODATA, BIDANG KEMAHASISWAAN & PENGABDIAN 
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MASYARAKAT, HIMPUNAN MAHASISWA, EKONOMI  

PEMBANGUNAN, 2019 (dengan rata tengah) ditulis dengan bolpoint hitam. 

14) Halaman 27 berisi biodata KEPALA BIDANG DAN FUNGSIONARIS 

BIDANG KEMAHASISWAAN, dimana halaman 27 dibagi menjadi 2 bagian 

dengan ketentuan: 

o Pada kolom paling atas (kolom judul)  ditulis judul BIDANG 

KEMAHASISWAAN. 

o Pada bagian akhir kolom paling atas  diberi garis horizontal antara 

kolom atas dan baris 1 

o Pada baris pertama dan kedua ditulis BIODATA dan KEPALA 

BIDANG KEMAHASISWAAN. 

o Pada bagian akhir baris kedua diberi garis horizontal. 

o Pada baris selanjutnya ditulis NAMA, NIM, NO. HP, ID LINE dan 

TTD (rata kiri dan dengan huruf kapital). 

o Setiap akhir penulisan NAMA, NIM, NO. HP, ID LINE dan TTD 

serta setelah garis horizontal diberikan jarak 1 baris kebawah 

o Pada baris kelima belas dan enam belas ditulis BIODATA dan 

FUNGSIONARIS BIDANG KEMAHASISWAAN. 

o Pada bagian akhir baris keenambelas diberi garis horizontal. 

o Mulai baris ke delapan belas ditulis NAMA, NIM, NO. HP, ID LINE, 

TTD (rata kiri dan dengan huruf kapital). 

o Setiap akhir penulisan NAMA, NIM, NO. HP, ID LINE dan TTD 

serta setelah garis horizontal diberikan jarak 1 baris kebawah 

15) Halaman 29 dibagi menjadi 1 bagian dengan ketentuan : 

o Pada baris pertama dan kedua ditulis BIODATA dan 

FUNGSIONARIS BIDANG KEMAHASISWAAN. 

o Pada bagian akhir kolom paling atas  diberi garis horizontal antara 

kolom atas dan baris 1 

o Pada bagian akhir baris kedua diberi garis horizontal. 

o Pada baris selanjutnya ditulis NAMA, NIM, NO. HP, ID LINE dan 

TTD (rata kiri dan dengan huruf kapital). 

o Setiap akhir penulisan NAMA, NIM, NO. HP, ID LINE dan TTD 

serta setelah garis horizontal diberikan jarak 1 baris kebawah 

o Pada akhir baris keempat belas diberi garis horizontal dengan bolpoint 

hitam. 
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16) Halaman 31 berisi biodata KEPALA BIDANG DAN FUNGSIONARIS 

BIDANG PENGABDIAN MASYARAKAT, dimana halaman 31 dibagi 

menjadi 2 bagian dengan ketentuan:  

o Pada kolom paling atas (kolom judul)  ditulis judul BIDANG 

PENGABDIAN MASYARAKAT 

o Pada bagian akhir kolom paling atas  diberi garis horizontal antara 

kolom atas dan baris 1 

o Pada baris pertama dan kedua ditulis BIODATA dan KEPALA 

BIDANG PENGABDIAN MASYARAKAT. 

o Pada bagian akhir baris kedua diberi garis horizontal. 

o Pada baris selanjutnya ditulis NAMA, NIM, NO. HP, ID LINE dan 

TTD (rata kiri dan dengan huruf kapital). 

o Setiap akhir penulisan NAMA, NIM, NO. HP, ID LINE dan TTD 

serta setelah garis horizontal diberikan jarak 1 baris kebawah 

o Pada baris kelima belas dan enam belas ditulis BIODATA dan 

FUNGSIONARIS BIDANG PENGABDIAN MASYARAKAT. 

o Pada bagian akhir baris keenambelas diberi garis horizontal. 

o Mulai baris ke delapan belas ditulis NAMA, NIM, NO. HP, ID LINE, 

TTD (rata kiri dan dengan huruf kapital). 

o Setiap akhir penulisan NAMA, NIM, NO. HP, ID LINE dan TTD 

serta setelah garis horizontal diberikan jarak 1 baris kebawah 

17) Halaman 33 dibagi menjadi 1 bagian dengan ketentuan : 

o Pada baris pertama dan kedua ditulis BIODATA dan FUNGSIONARIS 

BIDANG PENGABDIAN MASYARAKAT. 

o Pada bagian akhir kolom paling atas  diberi garis horizontal antara kolom 

atas dan baris 1 

o Pada bagian akhir baris kedua diberi garis horizontal. 

o Pada baris selanjutnya ditulis NAMA, NIM, NO. HP, ID LINE dan 

TTD (rata kiri dan dengan huruf kapital). 

o Setiap akhir penulisan NAMA, NIM, NO. HP, ID LINE dan TTD serta 

setelah garis horizontal diberikan jarak 1 baris kebawah 

o Pada akhir baris keempat belas diberi garis horizontal dengan bolpoint 

hitam. 

18)  Halaman 35 baris ke 12 sebanyak 5 baris ke bawah mengikutinya diberi tulisan 

BIODATA, BIDANG OLAHRAGA DAN SENI, HIMPUNAN 
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MAHASISWA, EKONOMI  PEMBANGUNAN, 2019 (dengan rata tengah) 

ditulis dengan bolpoint hitam. 

19) Halaman 37 berisi biodata KEPALA BIDANG DAN FUNGSIONARIS 

BIDANG OLAHRAGA, dimana halaman 37 dibagi menjadi 2 bagian dengan 

ketentuan: 

o Pada kolom paling atas (kolom judul)  ditulis judul BIDANG 

OLAHRAGA. 

o Pada bagian akhir kolom paling atas  diberi garis horizontal antara 

kolom atas dan baris 1 

o Pada baris pertama dan kedua ditulis BIODATA dan KEPALA 

BIDANG OLAHRAGA. 

o Pada bagian akhir baris kedua diberi garis horizontal. 

o Pada baris selanjutnya ditulis NAMA, NIM, NO. HP, ID LINE dan 

TTD (rata kiri dan dengan huruf kapital). 

o Setiap akhir penulisan NAMA, NIM, NO. HP, ID LINE dan TTD 

serta setelah garis horizontal diberikan jarak 1 baris kebawah 

o Pada baris kelima belas dan enam belas ditulis BIODATA dan 

FUNGSIONARIS BIDANG OLAHRAGA. 

o Pada bagian akhir baris keenambelas diberi garis horizontal. 

o Mulai baris ke delapan belas ditulis NAMA, NIM, NO. HP, ID LINE, 

TTD (rata kiri dan dengan huruf kapital). 

o Setiap akhir penulisan NAMA, NIM, NO. HP, ID LINE dan TTD 

serta setelah garis horizontal diberikan jarak 1 baris kebawah 

20) Halaman 39 dibagi menjadi 1 bagian dengan ketentuan : 

o Pada baris pertama dan kedua ditulis BIODATA dan 

FUNGSIONARIS BIDANG OLAHRAGA. 

o Pada bagian akhir kolom paling atas  diberi garis horizontal antara 

kolom atas dan baris 1 

o Pada bagian akhir baris kedua diberi garis horizontal. 

o Pada baris selanjutnya ditulis NAMA, NIM, NO. HP, ID LINE dan 

TTD (rata kiri dan dengan huruf kapital). 

o Setiap akhir penulisan NAMA, NIM, NO. HP, ID LINE dan TTD 

serta setelah garis horizontal diberikan jarak 1 baris kebawah 

o Pada akhir baris keempat belas diberi garis horizontal dengan bolpoint 

hitam. 
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21) Halaman 41 berisi biodata KEPALA BIDANG DAN FUNGSIONARIS 

BIDANG SENI, dimana halaman 21 dibagi menjadi 2 bagian dengan ketentuan:  

o Pada kolom paling atas (kolom judul)  ditulis judul BIDANG SENI. 

o Pada bagian akhir kolom paling atas  diberi garis horizontal antara 

kolom atas dan baris 1 

o Pada baris pertama dan kedua ditulis BIODATA dan KEPALA 

BIDANG SENI. 

o Pada bagian akhir baris kedua diberi garis horizontal. 

o Pada baris selanjutnya ditulis NAMA, NIM, NO. HP, ID LINE dan 

TTD (rata kiri dan dengan huruf kapital). 

o Setiap akhir penulisan NAMA, NIM, NO. HP, ID LINE dan TTD 

serta setelah garis horizontal diberikan jarak 1 baris kebawah 

o Pada baris kelima belas dan enam belas ditulis BIODATA dan 

FUNGSIONARIS BIDANG SENI. 

o Pada bagian akhir baris keenambelas diberi garis horizontal. 

o Mulai baris ke delapan belas ditulis NAMA, NIM, NO. HP, ID LINE, 

TTD (rata kiri dan dengan huruf kapital). 

o Setiap akhir penulisan NAMA, NIM, NO. HP, ID LINE dan TTD 

serta setelah garis horizontal diberikan jarak 1 baris kebawah 

22) Halaman 43 dibagi menjadi 1 bagian dengan ketentuan : 

o Pada baris pertama dan kedua ditulis BIODATA dan FUNGSIONARIS 

BIDANG SENI. 

o Pada bagian akhir kolom paling atas  diberi garis horizontal antara kolom 

atas dan baris 1 

o Pada bagian akhir baris kedua diberi garis horizontal. 

o Pada baris selanjutnya ditulis NAMA, NIM, NO. HP, ID LINE dan 

TTD (rata kiri dan dengan huruf kapital). 

o Setiap akhir penulisan NAMA, NIM, NO. HP, ID LINE dan TTD serta 

setelah garis horizontal diberikan jarak 1 baris kebawah 

o Pada akhir baris keempat belas diberi garis horizontal dengan bolpoint 

hitam. 

23) Halaman 45 baris ke 12 sebanyak 6 baris ke bawah mengikutinya diberi tulisan 

BIODATA, BIDANG PENGGALIAN DANA, LOGISTIK, JURNALISTIK 

& INFOKOM, HIMPUNAN MAHASISWA, EKONOMI  

PEMBANGUNAN, 2019 (dengan rata tengah) ditulis dengan bolpoint hitam. 

36 



 

SEKRETARIAT : LMFEB-UNUD. JL. P.B. Sudirman, Denpasar, Bali. 80232. WWW.HMEPUDAYANA.WORDPRESS.COM 

24) Halaman 47 berisi biodata KEPALA BIDANG DAN FUNGSIONARIS 

BIDANG PENGGALIAN DANA & LOGISTIK, dimana halaman 47 dibagi 

menjadi 2 bagian dengan ketentuan: 

o Pada kolom paling atas (kolom judul)  ditulis judul BIDANG 

PENGGALIAN DANA & LOGISTIK. 

o Pada bagian akhir kolom paling atas  diberi garis horizontal antara 

kolom atas dan baris 1 

o Pada baris pertama dan kedua ditulis BIODATA dan KEPALA 

BIDANG PENGGALIAN DANA & LOGISTIK. 

o Pada bagian akhir baris kedua diberi garis horizontal. 

o Pada baris selanjutnya ditulis NAMA, NIM, NO. HP, ID LINE dan 

TTD (rata kiri dan dengan huruf kapital). 

o Setiap akhir penulisan NAMA, NIM, NO. HP, ID LINE dan TTD 

serta setelah garis horizontal diberikan jarak 1 baris kebawah 

o Pada baris kelima belas dan enam belas ditulis BIODATA dan 

FUNGSIONARIS BIDANG PENGGALIAN DANA & LOGISTIK. 

o Pada bagian akhir baris keenambelas diberi garis horizontal. 

o Mulai baris ke delapan belas ditulis NAMA, NIM, NO. HP, ID LINE, 

TTD (rata kiri dan dengan huruf kapital). 

o Setiap akhir penulisan NAMA, NIM, NO. HP, ID LINE dan TTD 

serta setelah garis horizontal diberikan jarak 1 baris kebawah 

25) Halaman 49 dibagi menjadi 1 bagian dengan ketentuan : 

o Pada baris pertama dan kedua ditulis BIODATA dan 

FUNGSIONARIS BIDANG PENGGALIAN DANA & LOGISTIK. 

o Pada bagian akhir kolom paling atas  diberi garis horizontal antara 

kolom atas dan baris 1 

o Pada bagian akhir baris kedua diberi garis horizontal. 

o Pada baris selanjutnya ditulis NAMA, NIM, NO. HP, ID LINE dan 

TTD (rata kiri dan dengan huruf kapital). 

o Setiap akhir penulisan NAMA, NIM, NO. HP, ID LINE dan TTD 

serta setelah garis horizontal diberikan jarak 1 baris kebawah 

o Pada akhir baris keempat belas diberi garis horizontal dengan bolpoint 

hitam. 

26) Halaman 51 berisi biodata KEPALA BIDANG DAN FUNGSIONARIS 

BIDANG JURNALISTIK & INFOKOM, dimana halaman 51 dibagi menjadi 
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2 bagian dengan ketentuan:  

o Pada kolom paling atas (kolom judul)  ditulis judul BIDANG 

JURNALISTIK & INFOKOM. 

o Pada bagian akhir kolom paling atas  diberi garis horizontal antara 

kolom atas dan baris 1 

o Pada baris pertama dan kedua ditulis BIODATA dan KEPALA 

BIDANG JURNALISTIK & INFOKOM. 

o Pada bagian akhir baris kedua diberi garis horizontal. 

o Pada baris selanjutnya ditulis NAMA, NIM, NO. HP, ID LINE dan 

TTD (rata kiri dan dengan huruf kapital). 

o Setiap akhir penulisan NAMA, NIM, NO. HP, ID LINE dan TTD 

serta setelah garis horizontal diberikan jarak 1 baris kebawah 

o Pada baris kelima belas dan enam belas ditulis BIODATA dan 

FUNGSIONARIS BIDANG JURNALISTIK & INFOKOM. 

o Pada bagian akhir baris keenambelas diberi garis horizontal. 

o Mulai baris ke delapan belas ditulis NAMA, NIM, NO. HP, ID LINE, 

TTD (rata kiri dan dengan huruf kapital). 

o Setiap akhir penulisan NAMA, NIM, NO. HP, ID LINE dan TTD 

serta setelah garis horizontal diberikan jarak 1 baris kebawah 

27) Halaman 53 dibagi menjadi 1 bagian dengan ketentuan : 

o Pada baris pertama dan kedua ditulis BIODATA dan FUNGSIONARIS 

BIDANG JURNALISTIK & INFOKOM. 

o Pada bagian akhir kolom paling atas  diberi garis horizontal antara kolom 

atas dan baris 1 

o Pada bagian akhir baris kedua diberi garis horizontal. 

o Pada baris selanjutnya ditulis NAMA, NIM, NO. HP, ID LINE dan 

TTD (rata kiri dan dengan huruf kapital). 

o Setiap akhir penulisan NAMA, NIM, NO. HP, ID LINE dan TTD serta 

setelah garis horizontal diberikan jarak 1 baris kebawah 

o Pada akhir baris keempat belas diberi garis horizontal dengan bolpoint 

hitam. 

28)  Halaman 55 baris ke 12 sebanyak 5 baris ke bawah mengikutinya diberi tulisan 

BIODATA, BIDANG ADVOKESMA, HIMPUNAN MAHASISWA, 

EKONOMI  PEMBANGUNAN, 2019 (dengan rata tengah) ditulis dengan 

bolpoint hitam. 
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29) Halaman 47 berisi biodata FUNGSIONARIS BIDANG ADVOKESMA, 

dimana halaman 47 dibagi menjadi 2 bagian dengan ketentuan: 

o Pada bagian akhir kolom paling atas  diberi garis horizontal antara 

kolom atas dan baris 1 

o Pada baris pertama dan kedua ditulis BIODATA dan ADVOKESMA 

BIDANG I. 

o Pada bagian akhir baris kedua diberi garis horizontal. 

o Pada baris selanjutnya ditulis NAMA, NIM, NO. HP, ID LINE dan 

TTD (rata kiri dan dengan huruf kapital). 

o Setiap akhir penulisan NAMA, NIM, NO. HP, ID LINE dan TTD 

serta setelah garis horizontal diberikan jarak 1 baris kebawah 

o Pada baris kelima belas dan enam belas ditulis BIODATA dan 

ADVOKESMA BIDANG II. 

o Pada bagian akhir baris keenambelas diberi garis horizontal. 

o Mulai baris ke delapan belas ditulis NAMA, NIM, NO. HP, ID LINE, 

TTD (rata kiri dan dengan huruf kapital). 

o Setiap akhir penulisan NAMA, NIM, NO. HP, ID LINE dan TTD 

serta setelah garis horizontal diberikan jarak 1 baris kebawah 

30) Halaman 59 dibagi menjadi 2 bagian dengan ketentuan : 

o Pada baris pertama dan kedua ditulis BIODATA dan ADVOKESMA 

BIDANG III. 

o Pada bagian akhir kolom paling atas  diberi garis horizontal antara 

kolom atas dan baris 1 

o Pada bagian akhir baris kedua diberi garis horizontal. 

o Pada baris selanjutnya ditulis NAMA, NIM, NO. HP, ID LINE dan 

TTD (rata kiri dan dengan huruf kapital). 

o Setiap akhir penulisan NAMA, NIM, NO. HP, ID LINE dan TTD 

serta setelah garis horizontal diberikan jarak 1 baris kebawah. 

o Pada baris kelima belas dan enam belas ditulis BIODATA dan 

ADVOKESMA BIDANG IV. 

o Pada akhir baris keempat belas diberi garis horizontal dengan bolpoint 

hitam. 

o Mulai baris ke delapan belas ditulis NAMA, NIM, NO. HP, ID LINE, 

TTD (rata kiri dan dengan huruf kapital). 

o Setiap akhir penulisan NAMA, NIM, NO. HP, ID LINE dan TTD 
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serta setelah garis horizontal diberikan jarak 1 baris kebawah. 

31) Halaman 61 baris 13 sebanyak 4 baris kebawah mengikutinya diberi tulisan 

BIODATA, STEERING COMMITTEE (SC), INISIASI EKONOMI 

PEMBANGUNAN, 2019 (dengan rata tengah) ditulis dengan bolpoint hitam 

dan dibuat pembatas buku dengan panjang dan lebar 21 cm x 3 cm dan menjorok 

ke luar selebar 1 cm dengan panjang 4 cm dari jarak pembatas yang pertama 

dengan kertas asturo bagian putih (dibalik asturo merah) terkena cap, kemudian 

ditulis SC secara vertikal. 

32)  Halaman 63 berisi biodata SC INISIASI EP 2019, dimana halaman tersebut 

dibagi menjadi 2 bagian dengan ketentuan sebagai berikut: 

o Pada baris 1 dan 15 halaman 63 ditulis judul SC INISIASI EP 2019. 

o Selanjutnya setiap bagian ditulis BIODATA pada baris paling atas di 

setiap bagian dengan rata tengah. Pada baris selanjutnya ditulis 

NAMA, NIM, NO. HP, ID LINE, TTD (rata kiri dan dengan huruf 

kapital). 

o Pada setiap bagian diberi garis horizontal. 

o Setiap akhir penulisan NAMA, NIM, NO. HP, ID LINE dan TTD     

     serta setelah garis horizontal diberikan jarak 1 baris kebawah. 

o Penulisan dan tandatangan menggunakan bolpoint hitam. 

33)  Halaman 65 dibagi menjadi 1 bagian dengan ketentuan : 

o Pada baris pertama dan kedua ditulis judul SC INISIASI EP 2019 dan 

BIODATA 

o Pada baris keempat halaman 65 ditulis NAMA dan diikuti dengan 

NIM, NO. HP, ID LINE, TTD (rata kiri dan dengan huruf kapital). 

o Pada akhir baris keempatbelas diberi garis horizontal 

o Setiap akhir penulisan NAMA, NIM, NO. HP, ID LINE, dan TTD 

serta setelah garis horizontal diberikan jarak 1 baris kebawah  

o Penulisan dan tandatangan menggunakan bolpoint hitam. 

34) Halaman 67 baris ke 13 sebanyak 4 baris ke bawah mengikutinya diberi tulisan 

BIODATA, PANITIA INTI, INISIASI EKONOMI PEMBANGUNAN, 2019 

(dengan rata tengah) ditulis dengan bolpoint hitam dan dibuat pembatas buku 

dengan panjang dan lebar 21 cm x 3 cm dan menjorok ke luar selebar 1 cm 

dengan panjang 4 cm dari atas dengan kertas asturo bagian merah terkena cap, 

kemudian ditulis INTI secara vertikal. 
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35) Halaman 69 berisi biodata KETUA DAN WAKIL KETUA INISIASI EP 

2019, dimana halaman 7 dibagi menjadi 2 bagian dengan ketentuan: 

o Pada kolom paling atas (kolom judul) ditulis judul KETUA DAN 

WAKIL KETUA INISIASI EP 2019. 

o Pada baris pertama dan kedua ditulis BIODATA dan KETUA. 

o Pada baris kelimabelas dan keenambelas ditulis BIODATA dan WAKIL 

KETUA I. 

o Pada baris selanjutnya ditulis NAMA, NIM, NO. HP, ID LINE dan 

TTD (rata kiri dan dengan huruf kapital). 

o Setiap akhir penulisan NAMA, NIM, NO. HP, ID LINE dan TTD serta 

setelah garis horizontal diberikan jarak 1 baris kebawah. 

o Pada setiap akhir baris penulisan jabatan diberi garis horizontal.  

o Penulisan dan tandatangan menggunakan bolpoint hitam. 

36) Halaman 71 dibagi menjadi 1 bagian dengan ketentuan: 

o Pada baris pertama dan kedua ditulis BIODATA dan WAKIL KETUA 

II. 

o Pada baris selanjutnya ditulis NAMA, NIM, NO. HP, ID LINE dan 

TTD (rata kiri dan dengan huruf kapital). 

o Setiap akhir penulisan NAMA, NIM, NO. HP, ID LINE dan TTD serta 

setelah garis horizontal diberikan jarak 1 baris kebawah.  

o Penulisan dan tandatangan menggunakan bolpoint hitam. 

37) Halaman 73 dibagi menjadi 1 bagian sama rata berisi biodata SEKRETARIS 

INISIASI  EP 2019 dengan ketentuan:  

o Pada kolom paling atas (kolom judul) ditulis judul SEKRETARIS 

INISIASI EP 2019. 

o Pada baris pertama dan kedua ditulis BIODATA dan SEKRETARIS. 

o Pada baris selanjutnya ditulis NAMA, NIM, NO. HP, ID LINE dan 

TTD (rata kiri dan dengan huruf kapital). 

o Setiap akhir penulisan NAMA, NIM, NO. HP, ID LINE dan TTD serta 

setelah garis horizontal diberikan jarak 1 baris kebawah 

o Pada setiap akhir baris penulisan jabatan diberi garis horizontal.  

o Pada akhir baris keempat belas diberi garis horizontal dengan 

menggunakan bolpoint hitam. 

o Penulisan dan tandatangan menggunakan bolpoint hitam.  

38) Halaman 75 dibagi menjadi 2 bagian sama rata berisi biodata SIE KEUANGAN 
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INISIASI EP 2019 dengan ketentuan:  

o Pada kolom paling atas (kolom judul) ditulis judul SIE KEUANGAN 

INISIASI EP 2019. 

o Pada baris pertama dan kedua ditulis BIODATA dan SIE KEUANGAN 

I. 

o Pada baris kelimabelas dan keenambelas ditulis BIODATA dan SIE 

KEUANGAN II. 

o Pada baris selanjutnya ditulis NAMA, NIM, NO. HP, ID LINE dan 

TTD (rata kiri dan dengan huruf kapital). 

o Setiap akhir penulisan NAMA, NIM, NO. HP, ID LINE dan TTD serta 

setelah garis horizontal diberikan jarak 1 baris kebawah  

o Pada setiap akhir baris penulisan jabatan diberi garis horizontal.  

o Penulisan dan tandatangan menggunakan bolpoint hitam. 

39) Halaman 77 baris 13 sebanyak 4 baris kebawah mengikutinya diberi tulisan 

BIODATA, PANITIA PELAKSANA, INISIASI EKONOMI 

PEMBANGUNAN, 2019 (dengan rata tengah) ditulis dengan bolpoint hitam 

dan dibuat pembatas buku dengan panjang dan lebar 20 cm x 3 cm dan menjorok 

ke luar selebar 1 cm dengan panjang 4 cm dari jarak pembatas yang ketiga dengan 

kertas asturo bagian putih (dibalik asturo merah) terkena cap, kemudian ditulis 

PANITIA secara vertikal. 

40) Pada halaman 79, 81, dan 83 berisi biodata SIE KESEKRETARIATAN 

INISIASI EP 2019, dimana pada halaman 79 dibagi menjadi 2 bagian dengan 

ketentuan:   

o Pada kolom atas (kolom judul) ditulis judul SIE 

KESEKRETARIATAN INISIASI EP 2019. 

o  Pada bagian kolom atas (kolom judul) diberi garis horizontal antara 

baris 1 dan kolom atas (kolom judul) . 

o Pada baris pertama dan kedua ditulis BIODATA dan 

KOORDINATOR. 

o Pada akhir baris kedua diberi garis horizontal. 

o Mulai baris ke empat ditulis NAMA, NIM, NO. HP, ID LINE, TTD 

(rata kiri dan dengan huruf kapital). 

o Pada baris kelima belas dan enam belas ditulis BIODATA dan 

ANGGOTA. 
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o Pada bagian akhir baris keempat belas dan enam belas diberi garis 

horizontal. 

o Mulai baris ke delapan belas ditulis NAMA, NIM, NO. HP, ID LINE, 

TTD (rata kiri dan dengan huruf kapital). 

o Setiap akhir penulisan NAMA, NIM, NO. HP, ID LINE dan TTD 

serta setelah garis horizontal diberikan jarak 1 baris kebawah. 

o Penulisan dan tandatangan menggunakan bolpoint hitam. 

41) Pada halaman 81 dibagi menjadi 2 bagian dengan ketentuan: 

o Pada bagian kolom atas (kolom judul) diberi garis horizontal 

antara baris 1 dan kolom atas (kolom judul) . 

o Pada baris pertama dan kedua ditulis BIODATA dan 

ANGGOTA. 

o Pada akhir baris kedua diberi garis horizontal. 

o Mulai baris ke empat ditulis NAMA, NIM, NO. HP, ID LINE, 

TTD (rata kiri dan dengan huruf kapital). 

o Pada baris kelima belas dan enam belas ditulis BIODATA dan 

ANGGOTA. 

o Pada bagian akhir baris keempat belas dan enam belas diberi 

garis horizontal. 

o Mulai baris ke delapan belas ditulis NAMA, NIM, NO. HP, ID 

LINE, TTD (rata kiri dan dengan huruf kapital). 

o Setiap akhir penulisan NAMA, NIM, NO. HP, ID LINE dan 

TTD serta setelah garis horizontal diberikan jarak 1 baris 

kebawah. 

o Penulisan dan tandatangan menggunakan bolpoint hitam 

42) Pada baris pertama halaman 83 ditulis  

o Pada baris ke 1 dan 2 ditulis BIODATA dan ANGGOTA. 

o Pada akhir baris ke empat belas diberi garis horizontal 

o penulisan NAMA, NIM, NO. HP, ID LINE, dan TTD diberikan 

jarak 1 baris kebawah pada baris ke 3. 

o Penulisan dan tandatangan menggunakan bolpoint hitam. 

43) Pada halaman 85, 87 dan 89 berisi biodata SIE ACARA INISIASI EP 2019, 

dimana pada halaman 85 dibagi menjadi 2 bagian dengan ketentuan:   

o Pada kolom atas (kolom judul) ditulis judul SIE ACARA INISIASI 

EP 2019. 
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o  Pada bagian kolom atas (kolom judul) diberi garis horizontal antara 

baris 1 dan kolom atas (kolom judul) . 

o Pada baris pertama dan kedua ditulis BIODATA dan 

KOORDINATOR. 

o Pada akhir baris kedua diberi garis horizontal. 

o Mulai baris ke empat ditulis NAMA, NIM, NO. HP, ID LINE, TTD 

(rata kiri dan dengan huruf kapital). 

o Pada baris kelima belas dan enam belas ditulis BIODATA dan 

ANGGOTA. 

o Pada bagian akhir baris keempat belas dan enam belas diberi garis 

horizontal. 

o Mulai baris ke delapan belas ditulis NAMA, NIM, NO. HP, ID LINE, 

TTD (rata kiri dan dengan huruf kapital). 

o Setiap akhir penulisan NAMA, NIM, NO. HP, ID LINE dan TTD 

serta setelah garis horizontal diberikan jarak 1 baris kebawah. 

o Penulisan dan tandatangan menggunakan bolpoint hitam. 

44) Pada halaman 87 dibagi menjadi 2 bagian dengan ketentuan: 

o Pada bagian kolom atas (kolom judul) diberi garis horizontal antara 

baris 1 dan kolom atas (kolom judul) . 

o Pada baris pertama dan kedua ditulis BIODATA dan ANGGOTA. 

o Pada akhir baris kedua diberi garis horizontal. 

o Mulai baris ke empat ditulis NAMA, NIM, NO. HP, ID LINE, TTD 

(rata kiri dan dengan huruf kapital). 

o Pada baris kelima belas dan enam belas ditulis BIODATA dan 

ANGGOTA. 

o Pada bagian akhir baris keempat belas dan enam belas diberi garis 

horizontal. 

o Mulai baris ke delapan belas ditulis NAMA, NIM, NO. HP, ID LINE, 

TTD (rata kiri dan dengan huruf kapital). 

o Setiap akhir penulisan NAMA, NIM, NO. HP, ID LINE dan TTD 

serta setelah garis horizontal diberikan jarak 1 baris kebawah. 

o Penulisan dan tandatangan menggunakan bolpoint hitam 

45) Pada baris pertama halaman 89 ditulis NAMA dan diikuti dengan NIM, NO. HP, 

ID LINE, TTD (rata kiri dan dengan huruf capital). 

o Pada baris ke 1 dan 2 ditulis BIODATA dan ANGGOTA. 

44 



 

SEKRETARIAT : LMFEB-UNUD. JL. P.B. Sudirman, Denpasar, Bali. 80232. WWW.HMEPUDAYANA.WORDPRESS.COM 

o Pada akhir baris ke empat belas diberi garis horizontal 

o penulisan NAMA, NIM, NO. HP, ID LINE, dan TTD serta 

setelah garis horizontal diberikan jarak 1 baris kebawah 

o Penulisan dan tandatangan menggunakan bolpoint hitam. 

46) Pada halaman 91, 93, dan 95 berisi biodata SIE PERLENGKAPAN INISIASI 

EP 2019, dimana pada halaman 91 dibagi menjadi 2 bagian dengan ketentuan:   

o Pada kolom atas (kolom judul) halaman 91 ditulis judul SIE 

PERLENGKAPAN INISIASI EP 2019. 

o  Pada bagian kolom atas (kolom judul) diberi garis horizontal antara 

baris 1 dan kolom atas (kolom judul) . 

o Pada baris pertama dan kedua ditulis BIODATA dan 

KOORDINATOR. 

o Pada akhir baris kedua diberi garis horizontal. 

o Mulai baris ke empat ditulis NAMA, NIM, NO. HP, ID LINE, TTD 

(rata kiri dan dengan huruf kapital). 

o Pada baris kelima belas dan enam belas ditulis BIODATA dan 

ANGGOTA. 

o Pada bagian akhir baris keempat belas dan enam belas diberi garis 

horizontal. 

o Mulai baris ke delapan belas ditulis NAMA, NIM, NO. HP, ID LINE, 

TTD (rata kiri dan dengan huruf kapital). 

o Setiap akhir penulisan NAMA, NIM, NO. HP, ID LINE dan TTD 

serta setelah garis horizontal diberikan jarak 1 baris kebawah. 

o Penulisan dan tandatangan menggunakan bolpoint hitam. 

47) Pada halaman 93 dibagi menjadi 2 bagian dengan ketentuan: 

o Pada bagian kolom atas (kolom judul) diberi garis horizontal 

antara baris 1 dan kolom atas (kolom judul) . 

o Pada baris pertama dan kedua ditulis BIODATA dan 

ANGGOTA. 

o Pada akhir baris kedua diberi garis horizontal. 

o Mulai baris ke empat ditulis NAMA, NIM, NO. HP, ID LINE, 

TTD (rata kiri dan dengan huruf kapital). 

o Pada baris kelima belas dan enam belas di halaman 93 ditulis 

BIODATA dan ANGGOTA. 
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o Pada bagian akhir baris keempat belas dan enam belas diberi 

garis horizontal. 

o Mulai baris ke delapan belas ditulis NAMA, NIM, NO. HP, ID 

LINE, TTD (rata kiri dan dengan huruf kapital). 

o Setiap akhir penulisan NAMA, NIM, NO. HP, ID LINE dan 

TTD serta setelah garis horizontal diberikan jarak 1 baris 

kebawah. 

o Penulisan dan tandatangan menggunakan bolpoint hitam 

48) Pada baris pertama halaman 95 ditulis NAMA dan diikuti dengan NIM, NO. HP, 

ID LINE, TTD (rata kiri dan dengan huruf capital). 

o Pada baris ke 1 dan 2 ditulis BIODATA dan ANGGOTA. 

o Pada akhir baris ke empat belas diberi garis horizontal 

o penulisan NAMA, NIM, NO. HP, ID LINE, dan TTD serta 

setelah garis horizontal diberikan jarak 1 baris kebawah pada 

baris ke 3. 

o Penulisan dan tandatangan menggunakan bolpoint hitam. 

49) Pada halaman 97, 99, dan 101 berisi biodata SIE PENILAI INISIASI EP 2019, 

dimana pada halaman 97 dibagi menjadi 2 bagian dengan ketentuan:   

o Pada kolom atas (kolom judul) halaman 97 ditulis judul SIE PENILAI 

INISIASI EP 2019. 

o  Pada bagian kolom atas (kolom judul) diberi garis horizontal antara 

baris 1 dan kolom atas (kolom judul) . 

o Pada baris pertama dan kedua ditulis BIODATA dan 

KOORDINATOR. 

o Pada akhir baris kedua diberi garis horizontal. 

o Mulai baris ke empat ditulis NAMA, NIM, NO. HP, ID LINE, TTD 

(rata kiri dan dengan huruf kapital). 

o Pada baris kelima belas dan enam belas ditulis BIODATA dan 

ANGGOTA. 

o Pada bagian akhir baris keempat belas dan enam belas diberi garis 

horizontal. 

o Mulai baris ke delapan belas ditulis NAMA, NIM, NO. HP, ID LINE, 

TTD (rata kiri dan dengan huruf kapital). 

o Setiap akhir penulisan NAMA, NIM, NO. HP, ID LINE dan TTD 

serta setelah garis horizontal diberikan jarak 1 baris kebawah. 
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o Penulisan dan tandatangan menggunakan bolpoint hitam. 

50) Pada halaman 99 dibagi menjadi 2 bagian dengan ketentuan: 

o Pada bagian kolom atas (kolom judul) diberi garis horizontal 

antara baris 1 dan kolom atas (kolom judul) . 

o Pada baris pertama dan kedua ditulis BIODATA dan 

ANGGOTA. 

o Pada akhir baris kedua diberi garis horizontal. 

o Mulai baris ke empat ditulis NAMA, NIM, NO. HP, ID LINE, 

TTD (rata kiri dan dengan huruf kapital). 

o Pada baris kelima belas dan enam belas di halaman 99 ditulis 

BIODATA dan ANGGOTA. 

o Pada bagian akhir baris keempat belas dan enam belas diberi 

garis horizontal. 

o Mulai baris ke delapan belas ditulis NAMA, NIM, NO. HP, ID 

LINE, TTD (rata kiri dan dengan huruf kapital). 

o Setiap akhir penulisan NAMA, NIM, NO. HP, ID LINE dan 

TTD serta setelah garis horizontal diberikan jarak 1 baris 

kebawah. 

o Penulisan dan tandatangan menggunakan bolpoint hitam 

51) Pada baris pertama halaman 101 ditulis NAMA dan diikuti dengan NIM, NO. 

HP, ID LINE, TTD (rata kiri dan dengan huruf capital). 

o Pada baris ke 1 dan 2 ditulis BIODATA dan ANGGOTA. 

o Pada akhir baris ke empat belas diberi garis horizontal 

o penulisan NAMA, NIM, NO. HP, ID LINE, dan TTD serta 

setelah garis horizontal diberikan jarak 1 baris kebawah pada 

baris ke 3. 

o Penulisan dan tandatangan menggunakan bolpoint hitam. 

52) Pada halaman 103, 105, 107, 109, 111 berisi biodata SIE PINGKEL INISIASI 

EP 2019, dimana pada halaman 103 dibagi menjadi 2 bagian dengan ketentuan:   

o Pada kolom atas (kolom judul) halaman 103 ditulis judul SIE 

PINGKEL INISIASI EP 2019. 

o  Pada bagian kolom atas (kolom judul) diberi garis horizontal antara 

baris 1 dan kolom atas (kolom judul) . 

o Pada baris pertama dan kedua ditulis BIODATA dan 

KOORDINATOR. 
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o Pada akhir baris kedua diberi garis horizontal. 

o Mulai baris ke empat ditulis NAMA, NIM, NO. HP, ID LINE, TTD 

(rata kiri dan dengan huruf kapital). 

o Pada baris kelima belas dan enam belas ditulis BIODATA dan 

ANGGOTA. 

o Pada bagian akhir baris keempat belas dan enam belas diberi garis 

horizontal. 

o Mulai baris ke delapan belas ditulis NAMA, NIM, NO. HP, ID LINE, 

TTD (rata kiri dan dengan huruf kapital). 

o Setiap akhir penulisan NAMA, NIM, NO. HP, ID LINE dan TTD 

serta setelah garis horizontal diberikan jarak 1 baris kebawah. 

o Penulisan dan tandatangan menggunakan bolpoint hitam. 

53) Pada halaman 105, 107, 109 , dan 111 dibagi menjadi 2 bagian dengan ketentuan: 

o Pada bagian kolom atas (kolom judul) diberi garis horizontal 

antara baris 1 dan kolom atas (kolom judul) . 

o Pada baris pertama dan kedua ditulis BIODATA dan 

ANGGOTA. 

o Pada akhir baris kedua diberi garis horizontal. 

o Mulai baris ke empat ditulis NAMA, NIM, NO. HP, ID LINE, 

TTD (rata kiri dan dengan huruf kapital). 

o Pada baris kelima belas dan enam belas ditulis BIODATA dan 

ANGGOTA. 

o Pada bagian akhir baris keempat belas dan enam belas diberi 

garis horizontal. 

o Mulai baris ke delapan belas ditulis NAMA, NIM, NO. HP, ID 

LINE, TTD (rata kiri dan dengan huruf kapital). 

o Setiap akhir penulisan NAMA, NIM, NO. HP, ID LINE dan 

TTD serta setelah garis horizontal diberikan jarak 1 baris 

kebawah. 

o Penulisan dan tandatangan menggunakan bolpoint hitam 

 

54) Pada halaman 113 dan 115  berisi biodata SIE KONSUMSI INISIASI EP 2019, 

dimana pada halaman 113 dibagi menjadi 2 bagian dengan ketentuan:   

o Pada kolom atas (kolom judul) halaman 113 ditulis judul SIE 

KONSUMSI INISIASI EP 2019. 
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o  Pada bagian kolom atas (kolom judul) diberi garis horizontal antara 

baris 1 dan kolom atas (kolom judul) . 

o Pada baris pertama dan  

o kedua ditulis BIODATA dan KOORDINATOR. 

o Pada akhir baris kedua diberi garis horizontal. 

o Mulai baris ke empat ditulis NAMA, NIM, NO. HP, ID LINE, TTD 

(rata kiri dan dengan huruf kapital). 

o Pada baris kelima belas dan enam belas ditulis BIODATA dan 

ANGGOTA. 

o Pada bagian akhir baris keempat belas dan enam belas diberi garis 

horizontal. 

o Mulai baris ke delapan belas ditulis NAMA, NIM, NO. HP, ID LINE, 

TTD (rata kiri dan dengan huruf kapital). 

o Setiap akhir penulisan NAMA, NIM, NO. HP, ID LINE dan TTD 

serta setelah garis horizontal diberikan jarak 1 baris kebawah. 

o Penulisan dan tandatangan menggunakan bolpoint hitam. 

55) Pada halaman 115 dibagi menjadi 2 bagian dengan ketentuan: 

o Pada bagian kolom atas (kolom judul) diberi garis horizontal 

antara baris 1 dan kolom atas (kolom judul) . 

o Pada baris pertama dan kedua ditulis BIODATA dan 

ANGGOTA. 

o Pada akhir baris kedua diberi garis horizontal. 

o Mulai baris ke empat ditulis NAMA, NIM, NO. HP, ID LINE, 

TTD (rata kiri dan dengan huruf kapital). 

o Pada baris kelima belas dan enam belas  ditulis BIODATA dan 

ANGGOTA. 

o Pada bagian akhir baris keempat belas dan enam belas diberi 

garis horizontal. 

o Mulai baris ke delapan belas ditulis NAMA, NIM, NO. HP, ID 

LINE, TTD (rata kiri dan dengan huruf kapital). 

o Setiap akhir penulisan NAMA, NIM, NO. HP, ID LINE dan 

TTD serta setelah garis horizontal diberikan jarak 1 baris 

kebawah. 

o Penulisan dan tandatangan menggunakan bolpoint hitam 
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56) Pada halaman 117 dan 119 berisi biodata SIE ROHANI INISIASI EP 2019, 

dimana pada halaman 117 dibagi menjadi 2 bagian dengan ketentuan:   

o Pada kolom atas (kolom judul) ditulis judul SIE ROHANI INISIASI 

EP 2019. 

o  Pada bagian kolom atas (kolom judul) diberi garis horizontal antara 

baris 1 dan kolom atas (kolom judul) . 

o Pada baris pertama dan kedua ditulis BIODATA dan 

KOORDINATOR. 

o Pada akhir baris kedua diberi garis horizontal. 

o Mulai baris ke empat ditulis NAMA, NIM, NO. HP, ID LINE, TTD 

(rata kiri dan dengan huruf kapital). 

o Pada baris kelima belas dan enam belas ditulis BIODATA dan 

ANGGOTA. 

o Pada bagian akhir baris keempat belas dan enam belas diberi garis 

horizontal. 

o Mulai baris ke delapan belas ditulis NAMA, NIM, NO. HP, ID LINE, 

TTD (rata kiri dan dengan huruf kapital). 

o Setiap akhir penulisan NAMA, NIM, NO. HP, ID LINE dan TTD 

serta setelah garis horizontal diberikan jarak 1 baris kebawah. 

o Penulisan dan tandatangan menggunakan bolpoint hitam. 

57) Pada baris pertama halaman 119 ditulis NAMA dan diikuti dengan NIM, NO. 

HP, ID LINE, TTD (rata kiri dan dengan huruf capital). 

o Pada baris ke 1 dan 2 ditulis BIODATA dan ANGGOTA. 

o Pada akhir baris ke empat belas diberi garis horizontal 

o penulisan NAMA, NIM, NO. HP, ID LINE, dan TTD serta 

setelah garis horizontal diberikan jarak 1 baris kebawah. 

o Penulisan dan tandatangan menggunakan bolpoint hitam. 

58) Pada halaman 121 dan 123 berisi biodata SIE PUBLIKASI DAN 

DOKUMENTASI  INISIASI EP 2019, dimana pada halaman 121 dibagi 

menjadi 2 bagian dengan ketentuan:   

o Pada kolom atas (kolom judul) halaman 121 ditulis judul SIE 

PUBLIKASI DAN DOKUMENTASI INISIASI EP 2019. 

o  Pada bagian kolom atas (kolom judul) diberi garis horizontal antara 

baris 1 dan kolom atas (kolom judul) . 
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o Pada baris pertama dan kedua ditulis BIODATA dan 

KOORDINATOR. 

o Pada akhir baris kedua diberi garis horizontal. 

o Mulai baris ke empat ditulis NAMA, NIM, NO. HP, ID LINE, TTD 

(rata kiri dan dengan huruf kapital). 

o Pada baris kelima belas dan enam belas ditulis BIODATA dan 

ANGGOTA. 

o Pada bagian akhir baris keempat belas dan enam belas diberi garis 

horizontal. 

o Mulai baris ke delapan belas ditulis NAMA, NIM, NO. HP, ID LINE, 

TTD (rata kiri dan dengan huruf kapital). 

o Setiap akhir penulisan NAMA, NIM, NO. HP, ID LINE dan TTD 

serta setelah garis horizontal diberikan jarak 1 baris kebawah. 

o Penulisan dan tandatangan menggunakan bolpoint hitam. 

59) Pada baris pertama halaman 123 ditulis NAMA dan diikuti dengan NIM, NO. 

HP, ID LINE, TTD (rata kiri dan dengan huruf capital). 

o Pada baris ke 1 dan 2 ditulis BIODATA dan ANGGOTA. 

o Pada akhir baris ke empat belas diberi garis horizontal 

o penulisan NAMA, NIM, NO. HP, ID LINE, dan TTD serta 

setelah garis horizontal diberikan jarak 1 baris kebawah. 

o Penulisan dan tandatangan menggunakan bolpoint hitam. 

60) Pada halaman 125 dan 127 berisi biodata SIE TRANSPORTASI INISIASI EP 

2019, dimana pada halaman 125 dibagi menjadi 2 bagian dengan ketentuan:   

o Pada kolom atas (kolom judul) halaman 125 ditulis judul SIE 

TRANSPORTASI INISIASI EP 2019. 

o  Pada bagian kolom atas (kolom judul) diberi garis horizontal antara 

baris 1 dan kolom atas (kolom judul) . 

o Pada baris pertama dan kedua ditulis BIODATA dan 

KOORDINATOR. 

o Pada akhir baris kedua diberi garis horizontal. 

o Mulai baris ke empat ditulis NAMA, NIM, NO. HP, ID LINE, TTD 

(rata kiri dan dengan huruf kapital). 

o Pada baris kelima belas dan enam belas ditulis BIODATA dan 

ANGGOTA. 
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o Pada bagian akhir baris keempat belas dan enam belas diberi garis 

horizontal. 

o Mulai baris ke delapan belas ditulis NAMA, NIM, NO. HP, ID LINE, 

TTD (rata kiri dan dengan huruf kapital). 

o Setiap akhir penulisan NAMA, NIM, NO. HP, ID LINE dan TTD 

serta setelah garis horizontal diberikan jarak 1 baris kebawah. 

o Penulisan dan tandatangan menggunakan bolpoint hitam. 

61) Pada baris pertama halaman 127 ditulis NAMA dan diikuti dengan NIM, NO. 

HP, ID LINE, TTD (rata kiri dan dengan huruf capital). 

o Pada baris ke 1 dan 2 ditulis BIODATA dan ANGGOTA. 

o Pada akhir baris ke empat belas diberi garis horizontal 

o penulisan NAMA, NIM, NO. HP, ID LINE, dan TTD serta 

setelah garis horizontal diberikan jarak 1 baris kebawah. 

o Penulisan dan tandatangan menggunakan bolpoint hitam. 

62) Pada halaman 129, 131, 133, dan 135 berisi biodata SIE KEAMANAN 

INISIASI EP 2019, dimana pada halaman 129 dibagi menjadi 2 bagian dengan 

ketentuan:   

o Pada kolom atas (kolom judul) halaman 91 ditulis judul SIE 

KEAMANAN INISIASI EP 2019. 

o  Pada bagian kolom atas (kolom judul) diberi garis horizontal antara 

baris 1 dan kolom atas (kolom judul) . 

o Pada baris pertama dan kedua ditulis BIODATA dan 

KOORDINATOR. 

o Pada akhir baris kedua diberi garis horizontal. 

o Mulai baris ke empat ditulis NAMA, NIM, NO. HP, ID LINE, TTD 

(rata kiri dan dengan huruf kapital). 

o Pada baris kelima belas dan enam belas ditulis BIODATA dan 

ANGGOTA. 

o Pada bagian akhir baris keempat belas dan enam belas diberi garis 

horizontal. 

o Mulai baris ke delapan belas ditulis NAMA, NIM, NO. HP, ID LINE, 

TTD (rata kiri dan dengan huruf kapital). 

o Setiap akhir penulisan NAMA, NIM, NO. HP, ID LINE dan TTD 

serta setelah garis horizontal diberikan jarak 1 baris kebawah. 

o Penulisan dan tandatangan menggunakan bolpoint hitam. 
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63) Pada halaman 131, 133, dan 135 dibagi menjadi 2 bagian dengan ketentuan: 

o Pada bagian kolom atas (kolom judul) diberi garis horizontal 

antara baris 1 dan kolom atas (kolom judul) . 

o Pada baris pertama dan kedua ditulis BIODATA dan 

ANGGOTA. 

o Pada akhir baris kedua diberi garis horizontal. 

o Mulai baris ke empat ditulis NAMA, NIM, NO. HP, ID LINE, 

TTD (rata kiri dan dengan huruf kapital). 

o Pada baris kelima belas dan enam belas  ditulis BIODATA dan 

ANGGOTA. 

o Pada bagian akhir baris keempat belas dan enam belas diberi 

garis horizontal. 

o Mulai baris ke delapan belas ditulis NAMA, NIM, NO. HP, ID 

LINE, TTD (rata kiri dan dengan huruf kapital). 

o Setiap akhir penulisan NAMA, NIM, NO. HP, ID LINE dan 

TTD serta setelah garis horizontal diberikan jarak 1 baris 

kebawah. 

o Penulisan dan tandatangan menggunakan bolpoint hitam 

64) Halaman 137 dimulai dari baris 13 sebanyak 4 baris kebawah mengikutinya diberi 

tulisan BIODATA, PESERTA, INISIASI EKONOMI PEMBANGUNAN, 

2019 (dengan rata tengah) ditulis dengan bolpoint hitam dan dibuat pembatas 

buku dengan panjang dan lebar 21 cm x 3 cm dan menjorok ke luar selebar 1 cm 

dengan panjang 4 cm dari jarak pembatas yang keempat dengan kertas asturo 

bagian merah terkena cap, kemudian ditulis PESERTA secara vertikal. 

65) Halaman 139 dimulai dari baris 12 sebanyak 3 baris kebawah mengikutinya diberi 

tulisan BIODATA, KELOMPOK 1, MANKIW (dengan rata tengah) ditulis 

dengan bolpoint hitam. 

Halaman 141-154 di bagi menjadi 2 bagian sama rata dan ditulis BIODATA 

(pada bagian atas setiap bagian dengan rata tengah) kemudian baris 

selanjutnya kebawah ditulis NAMA, NIM, ALAMAT, NO. HP,  MOTTO, 

TTD. Setiap tulisan diberikan jarak kosong satu baris. Setiap baris akhir bagian 

diberi garis horizontal. Menggunakan bolpoint hitam dan dengan huruf kapital 

(rata kiri). Dipojok kanan bawah setiap bagian berisi nomor absen peserta per 

kelompok dengan menggunakan 2 angka (contoh 01).  
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66)  Halaman 155 baris 12 sebanyak 3 baris kebawah mengikutinya diberi tulisan 

BIODATA, KELOMPOK 2,  SAMUELSON (dengan rata tengah) ditulis 

dengan bolpoint hitam. 

Halaman 157-170 di bagi menjadi 2 bagian sama rata dan ditulis BIODATA 

(pada bagian atas setiap bagian dengan rata tengah) kemudian baris 

selanjutnya kebawah ditulis NAMA, NIM, ALAMAT, NO. HP,  MOTTO, 

TTD. Setiap tulisan diberikan jarak kosong satu baris. Setiap baris akhir bagian 

diberi garis horizontal. Menggunakan bolpoint hitam dan dengan huruf kapital 

(rata kiri). Dipojok kanan bawah setiap bagian berisi nomor absen peserta per 

kelompok dengan menggunakan 2 angka (contoh 01).  

67) Halaman 171 baris 12 sebanyak 3 baris kebawah mengikutinya diberi tulisan 

BIODATA, KELOMPOK 3,  GLAESER (dengan rata tengah) ditulis dengan 

bolpoint hitam. 

Halaman 173-186 di bagi menjadi 2 bagian sama rata dan ditulis BIODATA 

(pada bagian atas setiap bagian dengan rata tengah) kemudian baris 

selanjutnya kebawah ditulis NAMA, NIM, ALAMAT, NO. HP,  MOTTO, 

TTD. Setiap tulisan diberikan jarak kosong satu baris. Setiap baris akhir bagian 

diberi garis horizontal. Menggunakan bolpoint hitam dan dengan huruf kapital 

(rata kiri). Dipojok kanan bawah setiap bagian berisi nomor absen peserta per 

kelompok dengan menggunakan 2 angka (contoh 01).  

68) Halaman 187 baris 12 sebanyak 3 baris kebawah mengikutinya diberi tulisan 

BIODATA, KELOMPOK 4, KIESO (dengan rata tengah) ditulis dengan 

bolpoint hitam. 

Halaman 189-202 di bagi menjadi 2 bagian sama rata dan ditulis BIODATA 

(pada bagian atas setiap bagian dengan rata tengah) kemudian baris 

selanjutnya kebawah ditulis NAMA, NIM, ALAMAT, NO. HP,  MOTTO, 

TTD. Setiap tulisan diberikan jarak kosong satu baris. Setiap baris akhir bagian 

diberi garis horizontal. Menggunakan bolpoint hitam dan dengan huruf kapital 

(rata kiri). Dipojok kanan bawah setiap bagian berisi nomor absen peserta per 

kelompok dengan menggunakan 2 angka (contoh 01).  

69) Halaman 203 baris 12 sebanyak 3 baris kebawah mengikutinya diberi tulisan 

BIODATA, KELOMPOK 5,  KINICKI (dengan rata tengah) ditulis dengan 

bolpoint hitam. 

Halaman 205-218 di bagi menjadi 2 bagian sama rata dan ditulis BIODATA 

(pada bagian atas setiap bagian dengan rata tengah) kemudian baris 
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selanjutnya kebawah ditulis NAMA, NIM, ALAMAT, NO. HP,  MOTTO, 

TTD. Setiap tulisan diberikan jarak kosong satu baris. Setiap baris akhir bagian 

diberi garis horizontal. Menggunakan bolpoint hitam dan dengan huruf kapital 

(rata kiri). Dipojok kanan bawah setiap bagian berisi nomor absen peserta per 

kelompok dengan menggunakan 2 angka (contoh 01).  

70) Halaman 219 baris 12 sebanyak 3 baris kebawah mengikutinya diberi tulisan 

BIODATA, KELOMPOK 6,  ROBBINS (dengan rata tengah) ditulis dengan 

bolpoint hitam. 

Halaman 221-234 di bagi menjadi 2 bagian sama rata dan ditulis BIODATA 

(pada bagian atas setiap bagian dengan rata tengah) kemudian baris 

selanjutnya kebawah ditulis NAMA, NIM, ALAMAT, NO. HP,  MOTTO, 

TTD. Setiap tulisan diberikan jarak kosong satu baris. Setiap baris akhir bagian 

diberi garis horizontal. Menggunakan bolpoint hitam dan dengan huruf kapital 

(rata kiri). Dipojok kanan bawah setiap bagian berisi nomor absen peserta per 

kelompok dengan menggunakan 2 angka (contoh 01).  

71)  Halaman 235 baris 12 sebanyak 3 baris kebawah mengikutinya diberi tulisan 

BIODATA, KELOMPOK 7,  COULTER (dengan rata tengah) ditulis 

dengan bolpoint biru. 

Halaman 237-250 di bagi menjadi 2 bagian sama rata dan ditulis BIODATA 

(pada bagian atas setiap bagian dengan rata tengah) kemudian baris 

selanjutnya kebawah ditulis NAMA, NIM, ALAMAT, NO. HP,  MOTTO, 

TTD. Setiap tulisan diberikan jarak kosong satu baris. Setiap baris akhir bagian 

diberi garis horizontal. Menggunakan bolpoint hitam dan dengan huruf kapital 

(rata kiri). Dipojok kanan bawah setiap bagian berisi nomor absen peserta per 

kelompok dengan menggunakan 2 angka (contoh 01).  

72)  Halaman 251 baris 12 sebanyak 3 baris kebawah mengikutinya diberi tulisan 

BIODATA, KELOMPOK 8, NORDHAUS (dengan rata tengah) ditulis 

dengan bolpoint hitam. 

Halaman 253-266 di bagi menjadi 2 bagian sama rata dan ditulis BIODATA 

(pada bagian atas setiap bagian dengan rata tengah) kemudian baris 

selanjutnya kebawah ditulis NAMA, NIM, ALAMAT, NO. HP,  MOTTO, 

TTD. Setiap tulisan diberikan jarak kosong satu baris. Setiap baris akhir bagian 

diberi garis horizontal. Menggunakan bolpoint hitam dan dengan huruf kapital 

(rata kiri). Dipojok kanan bawah setiap bagian berisi nomor absen peserta per 

kelompok dengan menggunakan 2 angka (contoh 01).  
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73) Halaman 267 baris 12 sebanyak 3 baris kebawah mengikutinya diberi tulisan 

BIODATA, KELOMPOK 9,  SOLOW (dengan rata tengah) ditulis dengan 

bolpoint hitam. 

Halaman 269-282 di bagi menjadi 2 bagian sama rata dan ditulis BIODATA 

(pada bagian atas setiap bagian dengan rata tengah) kemudian baris 

selanjutnya kebawah ditulis NAMA, NIM, ALAMAT, NO. HP,  MOTTO, 

TTD. Setiap tulisan diberikan jarak kosong satu baris. Setiap baris akhir bagian 

diberi garis horizontal. Menggunakan bolpoint hitam dan dengan huruf kapital 

(rata kiri). Dipojok kanan bawah setiap bagian berisi nomor absen peserta per 

kelompok dengan menggunakan 2 angka (contoh 01).  

74) Halaman 283 baris 12 sebanyak 3 baris kebawah mengikutinya diberi tulisan 

BIODATA, KELOMPOK 10, TODARO (dengan rata tengah) ditulis dengan 

bolpoint hitam. 

Halaman 285-298 di bagi menjadi 2 bagian sama rata dan ditulis BIODATA 

(pada bagian atas setiap bagian dengan rata tengah) kemudian baris 

selanjutnya kebawah ditulis NAMA, NIM, ALAMAT, NO. HP,  MOTTO, 

TTD. Setiap tulisan diberikan jarak kosong satu baris. Setiap baris akhir bagian 

diberi garis horizontal. Menggunakan bolpoint hitam dan dengan huruf kapital 

(rata kiri). Dipojok kanan bawah setiap bagian berisi nomor absen peserta per 

kelompok dengan menggunakan 2 angka (contoh 01).  

75) Biodata teman-teman dicari berdasarkan nomor absen kelompok harus sesuai 

dengan nomor yang tertera pada bagian kanan bawah pada setiap bagian. Dimulai 

dari nomor 01 - 028.  

4. Setiap garis dan tulisan yang di buat dengan bolpoint hitam menggunakan bolpoint NON BOXY 

DAN NON GEL. 

5. Pada sampul belakang berukuran 17 cm x 21,5 cm diberisi Logo Inisiasi Ekonomi 

Pembangunan 2019 dengan ukuran diameter 6 cm. Diberi jarak 6 cm dari atas dan 9,5 cm 

bawah, serta 5,5 cm dari kanan. Logo tersebut tidak boleh ditempel melainkan harus diprint. 

6. Logo Ekonomi Pembangunan dapat diunduh di Web HM EP yaitu 

www.hmepudayana.wordpress.com 

7. Logo Inisiasi Ekonomi Pembangunan 2019 dapat diunduh di Web HM EP yaitu 

www.hmepudayana.wordpress.com 

8. Pada bagian sampul depan (dibagian foto) akan diberikan cap Inisiasi Ekonomi Pembangunan 

2019 oleh panitia jika buku sudah dianggap benar oleh panitia.  
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9. Buku biodata panitia Inisiasi Ekonomi Pembangunan 2019 wajib dibawa pada saat 

pengumpulan Inisiasi Ekonomi Pembangunan 2019 dan Minimal saat pengumpulan telah 

mendapatkan 50 BIODATA Panitia Pelaksana Inisiasi Ekonomi Pembangunan 2019 dan 

90 BIODATA Peserta Inisiasi Ekonomi Pembangunan 2019. 

 

Peraturan dalam mencari BIODATA Panitia: 

1. Peserta Inisiasi tidak diperbolehkan mencari Biodata Panitia Pelaksana INISIASI EP 2019 

sebelum mendapatkan minimal 15 Biodata Peserta INISIASI EP 2019. 

2. Peserta Inisiasi tidak diperbolehkan mencari Biodata Panitia Inti INISIASI EP 2019 sebelum 

mendapatkan minimal 25 Tanda Tangan dari Panitia Pelaksana INISIASI EP 2019. 

3. Peserta Inisiasi tidak diperbolehkan mencari Biodata SC sebelum mendapatkan 6 tanda tangan 

dari Panitia Inti INISIASI EP 2019. 

4. Peserta Inisiasi tidak diperbolehkan mencari biodata ADVOKESMA HM EP, sebelum 

mendapatkan 3 tanda tangan SC INISIASI EP 2019. 

5. Peserta Inisiasi tidak diperbolehkan mencari biodata FUNGSIONARIS HM EP, sebelum 

mendapatkan tanda tangan ADVOKESMA HM EP. 

6. Peserta Inisiasi tidak diperbolehkan mencari biodata KEPALA BIDANG HM EP, sebelum 

mendapatkan 16 tanda tangan FUNGSIONARIS HM EP dan 4 tanda tangan ADVOKESMA HM 

EP. 

7. Peserta Inisiasi tidak diperbolehkan mencari Biodata INTI HM EP sebelum mendapatkan 8 tanda 

tangan KEPALA BIDANG HM EP. 

8. Peserta Inisiasi tidak diperbolehkan mencari biodata KETUA HM EP sebelum mendapatkan 5 

tanda tangan INTI HM EP. 
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KETENTUAN BUKU CATATAN 

INISIASI EKONOMI PEMBANGUNAN 2019 

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS 

UNIVERSITAS UDAYANA 

2019 

  

1. Buku yang digunakan adalah buku merek SIDU ukuran ±16 cm x 21 cm dengan ketebalan isi + 

cover 38 lembar. 

2. Sampul pada buku menggunakan kertas asturo berwarna merah, yang telah diberi cap oleh 

panitia pada bagian dalamnya (bagian putih) dengan ketentuan:  

a. Pada lipatan bagian dalam sampul buku diukur masing-masing 2 cm di bagian pinggirnya 

dan berisi cap dibagian lipatan bagian dalam sampul. 

b. Pada sampul depan, diberi jarak 1 cm dari atas, kemudian setiap 1 cm sebanyak 4 baris 

kebawah mengikutinya diberi tulisan BUKU CATATAN, INISIASI, EKONOMI 

PEMBANGUNAN, 2019 menggunakan spidol hitam kecil dan huruf kapital. 

Contoh: 

BUKU CATATAN  

INISIASI 

EKONOMI PEMBANGUNAN 

2019 

c. Sampul depan berisi Logo Inisiasi Ekonomi Pembangunan 2019 dengan ukuran 

diameter 6 cm diletakan 6 cm dari bagian atas buku, 9 cm dari bagian bawah dan diukur 

5,3 cm dari sisi kiri tidak boleh ditempel, melainkan diprint. 

3. Pas foto berwarna ukuran 3 cm x 4 cm, diletakkan pada bagian bawah dengan jarak 3 cm dari 

ujung bawah dan 7 cm dari tepi kiri. Menggunakan foto gaya bebas dengan menunjukkan 

jari tangan sesuai nomor kelompok dan tidak menutupi wajah serta dengan menggunakan 

atasan berkerah dan latar foto bebas. 

4. Bagian isi, pada setiap halaman buku diberi HALAMAN secara berurutan pada bagian pojok 

kanan bawah kertas dengan menggunakan bolpoint hitam. 

5. Halaman 1 baris pertama (rata tengah) ditulis BIODATA DIRI dan dimulai dari baris ke 3-12 

ditulis, NAMA, NIM, KELOMPOK (nama kelompok), TTL (tempat, tanggal lahir), 

ALAMAT, NO. HP, HOBI, CITA-CITA, MOTTO, TTD (rata kiri dan dengan huruf kapital). 

Menggunakan bolpoint hitam. Dimulai dari baris ke 15 ditulis judul yaitu ALASAN MEMILIH 

PROGRAM STUDI EP (dengan rata tengah) dan dimulai dari baris ke-17 sampai baris terakhir 
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ditulis alasan memilih Program Studi Ekonomi Pembangunan sebanyak 1 paragraf. Semua 

penulisan menggunakan bolpoint hitam dan huruf kapital. 

6. Pada sampul belakang diberi Logo Ekonomi Pembangunan dengan ukuran 6 cm x 6 cm. Diberi 

jarak 6 cm dari atas dan 9,5 cm dari bawah, serta 5,3 cm dari kanan. Diletakkan tepat ditengah 

kertas asturo merah. Logo tersebut tidak boleh ditempel melainkan harus diprint. 

7. Logo Ekonomi Pembangunan dapat diunduh di Web HM EP yaitu 

www.hmepudayana.wordpress.com 

8. Logo Inisiasi Ekonomi Pembangunan 2019 dapat diunduh di Web HM EP yaitu 

www.hmepudayana.wordpress.com 

9. Buku catatan Inisiasi Ekonomi Pembangunan 2019 wajib dibawa pada saat pengumpulan 

Inisiasi Ekonomi Pembangunan 2019. 

KARTU PELANGGARAN 

INISIASI 

EKONOMI PEMBANGUNAN 

2019 

1. Kartu pelanggaran dibuat dengan menggunakan asturo merah yang telah berisi cap pada bagian 

putihnya oleh panitia dengan ketentuan sebagai berikut: 

a. Ukuran panjang 30 cm dan lebar 15 cm. 

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

dilipat kedalam sehingga yang tampak dari luar adalah bagian merah. 

c. Untuk lipatan bagian tengah-tengah sisi luar (berwarna merah), kartu pelanggaran dibagi 

menjadi 3 bagian: 

 Bagian atas diukur 3 cm dari atas, dan digaris dengan bolpoint tinta hitam (non 

boxy dan non gel) masing-masing 1 cm dan diberi tulisan: 

KARTU PELANGGARAN 

 INISIASI EKONOMI PEMBANGUNAN  

2019 

Garis keempat digaris dan ditebalkan menggunakan spidol hitam kecil. 

 Bagian tengah berukuran 6 cm digaris dengan bolpoint tinta hitam (non boxy dan 

non gel) masing-masing 1 cm diberi tulisan: NAMA, NIM, NAMA 

KELOMPOK, TEMPAT/TANGGAL LAHIR, ALAMAT dan TELEPON 

Contoh: 

NAMA    : NI KOMANG ARIS STIANINGSIH 

NIM    : 1807511081 

NAMA KELOMPOK  : TODARO 
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TEMPAT/TANGGAL LAHIR : BANGLI/15 JANUARI 2000 

ALAMAT  : DESA PENGLIPURAN 

TELEPON   : 082341829652 

Bagian bawah atau sisa berukuran 6 cm. Diukur 3,5 cm dari kiri dan 1 cm dari 

bagian bawah ditempel pas foto ukuran 3 cm x 4 cm dengan menunjukkan jari 

sesuai nomor kelompok serta menggunakan atasan berkerah dan latar foto 

berwarna bebas. 

 Bagian dalam yang berwarna putih, dibagi menjadi 4 kolom. Dari atas diukur 1 

cm diberi garis melintang/horizontal untuk kolom judul menggunakan bolpoint 

merah (non boxy dan non gel). 

 Kolom 1 : dengan lebar 1 cm dari kiri ditulis NO 

 Kolom 2 : dengan lebar 3 cm ditulis TANGGAL 

 Kolom 3 : dengan lebar 16 cm. 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 dengan lebar 4 cm ditulis ATRIBUT 

o Kolom 3.2 dengan lebar 4 cm ditulis TUGAS 

o Kolom 3.3 dengan lebar 4 cm ditulis SIKAP 

o Kolom 3.4 dengan lebar 4 cm ditulis LAIN-LAIN 

 Kolom 4 : dengan lebar 10 cm. Kolom judul dibagi 2 secara horizontal 

masing-masing 0,5 cm. Bagian atas ditulis PENANGGUNG JAWAB dan 

bagian bawah dibagi menjadi 2 kolom dengan ketentuan: 

o Kolom 4.1 dengan lebar 6 cm ditulis nama IK dan HM EP 

o Kolom 4.2 dengan lebar 4 cm ditulis TANDA TANGAN 

 Semua garis vertikal digaris menggunakan bolpoint merah non boxy dan 

non gel. Sisa kertas selebar 14 cm digaris dengan pensil secara horizontal 

dengan ukuran 1 cm. 

 Semua tulisan pada bagian putih menggunakan huruf kapital dan bolpoint 

merah (non boxy dan non gel). 

 Pada bagian tengah akan diberikan cap INISIASI EP mengenai foto, 

apabila telah dianggap benar oleh panitia. 
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KETENTUAN PENUGASAN - PENUGASAN PESERTA 

INISIASI EKONOMI PEMBANGUNAN 2019 

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS 

UNIVERSITAS UDAYANA 

 2019 

 

PENUGASAN PADA PERTEMUAN INISIASI EKONOMI PEMBANGUNAN 2019 

1. Tugas Individu 

a) Membawa Daftar Tugas dan Kehadiran Peserta Inisiasi 2019 Program Studi Ekonomi 

Pembangunan yang dapat di download pada www.hmepudayana.wordpress.com File 

tersebut dicetak/print pada kertas Buffalo berwarna Merah berukuran A4 (Landscape). 

Tujuan penugasan : berisi kriteria kelulusan Inisiasi Ekonomi Pembangunan 2019. 

b) Membuat resume mengenai apa yang diketahui tentang “Ekonomi Pembangunan”.  

Tujuan penugasan : agar peserta Inisiasi Ekonomi Pembangunan 2019 terutama mahasiswa 

baru Program Studi Ekonomi Pembangunan dapat mengetahui tentang program studi yang 

akan di jalani selama perkuliahan berlangsung. 

Ketentuan penugasan : 

 Buatlah dengan menggunakan bolpoint hitam pada kertas double folio bergaris. 

 Ditulis tangan dan kertas diberi margin kanan-kiri 1 cm menggunakan bolpoint hitam. 

Resume minimal 2 halaman penuh. 

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

 Tulis identitas Nama Lengkap, NIM, Nama Kelompok dan TTD di sisi kanan atas 

kertas pada 4 baris pertama. 

 Penulisan judul resume ditulis dengan rata tengah pada baris ke 6. Penulisan judul 

maksimal 2 baris. 

 Paragraf pertama ditulis pada baris ke 9. 

c) Membuat resume mengenai Biografi Tokoh Ekonomi Pengarang Buku Ekonomi sesuai 

nama kelompok masing-masing  

Tujuan penugasan : agar peserta Inisiasi dapat mengetahui profil dari tokoh-tokoh ekonomi 

di dunia. 

Ketentuan penugasan : 

 Buatlah dengan menggunakan bolpoint hitam pada kertas double folio bergaris. 

 Ditulis tangan dan kertas diberi margin kanan-kiri 1 cm menggunakan bolpoint hitam. 

Resume minimal 2 halaman penuh. 

 Setiap awal paragraf menjorok kedalam sepanjang 2 cm diukur dari garis margin kiri. 
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 Tulis identitas Nama Lengkap, NIM, Nama Kelompok dan TTD disisi kanan atas 

kertas pada 4 baris pertama. 

 Penulisan judul resume ditulis dengan rata tengah pada baris ke 6. Penulisan judul 

maksimal 2 baris. 

 Paragraf pertama ditulis pada baris ke 9. 

 

d) Membuat Struktur Himpunan Mahasiswa Ekonomi Pembangunan 2019.  

Tujuan penugasan : agar mahasiswa dapat mengetahui organisasi kemahasiswaan yang 

ada di Program Studi Ekonomi Pembangunan. 

Ketentuan penugasan : 

 Dibuat pada 1 lembar kertas gambar A3, ditulis tangan menggunakan spidol hitam 

kecil.  

 Dikedua sisi kertas diberi garis margin atas-bawah 3 cm dan garis margin kanan-kiri 2 

cm menggunakan spidol hitam (untuk white board). 

 Kertas gambar A3 diposisikan Landscape. 

 Gambar struktur diberi judul dan keterangan dengan rinci dan jelas (judul ditulis di 

atas margin atas). Gambar struktur dibuat dengan kreasi sendiri sekreatif mungkin 

namun tidak berlebihan. 

 Disisi kanan atas pada bagian belakang gambar diberi identitas Nama, NIM, Nama 

Kelompok, TTD. 

 Struktur organisasi HM Ekonomi Pembangunan dapat dilihat pada 

www.hmepudayana.wordpress.com 

e) Membawa Buku Biodata Panitia dan Peserta Inisiasi Ekonomi Pembangunan 2019  

(minimal 50 BIODATA Panitia Pelaksana Inisiasi Ekonomi Pembangunan 2019  dan 

70 BIODATA Peserta Inisiasi Ekonomi Pembangunan  2019) dan Buku Catatan Inisiasi 

Ekonomi Pembangunan  2019. 

f) Membawa Nametag Inisiasi Ekonomi Pembangunan 2019 atau GET 2019 yang telah dicap. 

g) Penugasan dikumpul pada PERTEMUAN INISIASI 2019 

 

PENUGASAN PADA HARI H INISIASI EKONOMI PEMBANGUNAN 2019 

1. Tugas Individu 

a).  Melakukan “Wawancara pada setiap Pembimbing Akademik masing-masing 

mengenai Konsentrasi di Program Studi Ekonomi Pembangunan”.  

Tujuan penugasan: agar mahasiswa mengenal Pembimbing Akademik yang akan 

membimbing selama perkuliahan berlangsung hingga lulus nanti. 
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Hasil wawancara dibuat dalam bentuk resume dengan ketentuan : 

 Buatlah dengan menggunakan bolpoint hitam pada kertas double folio bergaris.  

 Ditulis tangan dan kertas diberi margin kanan-kiri 1 cm menggunakan bolpoint hitam. 

Resume minimal 2 halaman penuh. 

 Tulis identitas Nama Lengkap, NIM, Nama Kelompok, TTD di sisi kanan atas 

kertas pada 4 baris pertama. 

 Penulisan judul ditulis dengan rata tengah pada baris ke 6. Penulisan judul maksimal 2 

baris. 

 Pada baris ke 9 ditempel pas foto bersama pembimbing akademik berukuran 2R 

PORTRAIT berwarna. Foto menjorok ke dalam sepanjang 1 cm dari garis margin 

kiri. Wajib berfoto dengan pembimbing akademik masing-masing. 

 Awal paragraf menjorok ke dalam sepanjang 2 cm diukur dari sisi kanan foto dan 

selanjutnya ditulis dibawah foto. 

 Setiap awal paragraf selanjutnya menjorok ke dalam sepanjang 2 cm diukur dari garis 

margin kiri. 

 Pada halaman pertama diisi tentang biodata pembimbing akademik beserta karya 

ilmiah apa yang telah dibuat oleh pembimbing masing-masing. Setelah itu dilanjutkan 

menulis hasil dari wawancara tersebut. 

 

b). Membuat Review mengenai “Analisis Permasalahan Ekonomi di Indonesia”  

Tujuan penugasan : untuk mengetahui bagaimana permasalahan ekonomi di Indonesia , 

karena dasar dari Ekonomi Pembangunan adalah mempelajari permasalahan mengenai 

pembangunan ekonomi di Indonesia. 

Dengan subtema sebagai berikut: 

 Kelompok 1 dengan subtema “Peluang Kerja di Indonesia” 

 Kelompok 2 dengan subtema “Persaingan Online Shop” 

 Kelompok 3 dengan subtema “Pengaruh Pariwisata Terhadap 

Perekonomian” 

 Kelompok 4 dengan subtema “Dampak Revolusi Industri” 

 Kelompok 5 dengan subtema “Pengaruh Teknologi Terhadap Ekonomi” 

 Kelompok 6 dengan subtema “Perkembangan Perekonomian Digital” 

 Kelompok 7 dengan subtema “Usaha Kecil Menengah” 

 Kelompok 8 dengan subtema “Kedudukan Pabrik Industri di Indonesia” 

 Kelompok 9 dengan subtema “Pengaruh Pendidikan Terhadap 

Perekonomian” 
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 Kelompok 10 dengan subtema “Kesejahteraan Ekonomi Indonesia” 

 Buatlah dengan menggunakan bolpoint hitam pada kertas double folio bergaris. 

 Ditulistangan dan kertas diberi margin kanan-kiri 1 cm menggunakan bolpoint hitam. 

Review minimal 1,5 halaman, maksimal 2 halaman penuh. 

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

 Tulis identitas Nama Lengkap, NIM, Nama Kelompok, dan TTD di sisi kanan atas 

kertas pada 4 baris pertama. 

 Penulisan judul Review ditulis dengan rata tengah pada baris ke 6. Penulisan judul 

maksimal 2 baris. (Subtema tidak dapat dijadikan Judul) 

 Isi Review menjelaskan mengenai masalah beserta solusinya. 

 Paragraf pertama ditulis pada baris ke 9. 

 Minimal terdapat 1 sumber dari buku atau jurnal 

 Daftar Pustaka ditulis pada halaman ketiga sesuai dengan penulisan Daftar Pustaka yang 

baik dan benar.  

 

2. Tugas Kelompok 

 Membuat video VLOG kelompok dengan ketentuan : 

 Tempat atau latar video di lingkungan fakultas ekonomi dan bisnis universitas udayana 

(kampus bukit atau sudirman) dengan menggunakan pakaian perkuliahan rapi tanpa 

aksesoris atau make up yang berlebihan 

 Video berdurasi minimal 3 menit dan maksimal 5 menit 

 Video berisikan perkenalan kelompok, kesan pesan dari anggota kelompok serta pingkel 

mengenai rangkaian Inisiasi Ekonomi Pembangunan 2019. Video dapat dibuat semenarik 

mungkin sesuai kreativitas 

Penugasan kelompok inisiasi 

 Membuat 1 buah karya Program kreativitas mahasiswa ( PKM ) bidang GT ( Gagasan Tertulis 

) atau AI ( Artikel Ilmiah ). 

 Satu team beranggotakan 3 orang yang dimana 3 orang tersebut berasal dari kelompok inisiasi 

yang sama. 

NB : untuk yang telah tergabung dalam relawan desa BSM 2019 tidak termasuk 

dalam kelompok PKM Inisiasi. 

 Team pembuat PKM diwajibkan mengikuti bimbingan mengenai hasil karya yang telah dibuat 

sesuai dengan rentang waktu yang di tentukan : 

 Bimbingan  I  : 9  s.d. 11 September 2019    

 Bimbingan II  : 16 s.d. 18 September 2019 

NB : semua kegiatan bimbingan berlangsung di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas 

Udayana, kampus Sudirman. 
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 Hasil karya di kumpulkan selambat – lambatnya pada tanggal 25 September 2019 di Kampus 

Sudirman. 

 Untuk prosedur dan tata cara penulisan karya, mahasiswa diwajibkan mengikuti pedoman 
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ELLO – BUKA SEMANGAT BARU  

 

HALO TEMAN SEMUA 

MARI KITA SAMBUT 

INISIASI TELAH TIBA 

AYO KUMPUL BERSAMA  

KOBARKAN SEMAGAT DI JIWA 

SUKA RIA BERSAMA 

 

AYO AYO IKUT INISIASI  

BERANI, INOVATIF, SOLID DAN ANDAL 

SATUKAN PERBEDAAN 

 

AYO AYO IKUT INISIASI  

KITA SATU HATI, JIWA DAN KARYA 

TUNJUKKAN EP BISA 

 

BUKALAH-BUKALAH SEMANGAT BARU ( 3X ) 

TUNJUKKAN EP BISA 

 

AYO IKUT INISIASI  

BERANI, INOVATIF, SOLID DAN ANDAL 

SATUKAN PERBEDAAN 

AYO AYO IKUT INISIASI  

KITA SATU HATI, JIWA DAN KARYA 

TUNJUKKAN EP BISA 

 

KOBARKAN-KOBARKAN SEMANGAT BARU ( 3X ) 

WUJUDKAN EP BISA 
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