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KATA PENGANTAR 

 Memasuki kehidupan kampus yang baru 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. Sangat diperlukan panduan dan kesamaan persepsi dalam pelaksanaan 

pola bimbingan mahasiswa di perguruan tinggi.  

 

Panduan ini berisikan tata cara pelaksanaan kegiatan Gema Equilibrium Termuda yang 

akan diikuti oleh Civitas Termuda Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana. Kegiatan 

Gema Equilibrium Termuda bertujuan sebagai pengenalan berbagai Program Kemahasiswaan 

yang berada di bawah koordinasi Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Informasi. Terima 

kasih atas kerjasama dan partisipasi berbagai pihak secara terkoordinasi dalam penyusunan buku 

panduan ini dan untuk pencapaian tujuan pembinaan serta bimbingan mahasiswa baru dalam 

kehidupan kampus.  

   

 

 

Denpasar, 16 Agustus 2021   
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Agoes Ganesha Rahyuda, S.E., M.T., Ph.D   

NIP 198303252006041001   
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PROPOSAL KEGIATAN 

GEMA EQUILIBRIUM TERMUDA 

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS 

UNIVERSITAS UDAYANA 

TAHUN 2021 

 

1.1 NAMA KEGIATAN 

Gema Equilibrium Termuda 2021 

1.2 TEMA KEGIATAN 

“Menumbuhkan Civitas Akademika Termuda Fakultas Ekonomi dan Bisnis 

Universitas Udayana yang MAJU (Mahir, Adaptif, Jujur, dan Unggul).” 

1.3 LATAR BELAKANG 

Pendidikan sebagai salah satu instrumen yang paling penting dalam pembangunan 

nasional, bertujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, membangun karakter 

berlandaskan Pancasila, serta mempersiapkan generasi emas penerus bangsa. Dalam 

menghadapi era society 5.0, dunia pendidikan berperan penting dalam meningkatkan 

kualitas Sumber Daya Manusia (SDM). Society 5.0 adalah masyarakat yang dapat 

menyelesaikan berbagai tantangan dan permasalahan sosial dengan memanfaatkan berbagai 

inovasi yang lahir di era Revolusi industri 4.0 seperti Internet on Things (internet untuk 

segala sesuatu), Artificial Intelligence (kecerdasan buatan), Big Data (data dalam jumlah 

besar), dan robot untuk meningkatkan kualitas hidup manusia. Society 5.0 juga dapat 

diartikan sebagai sebuah konsep masyarakat yang berpusat pada manusia dan berbasis 

teknologi. 

Melalui pemerintah dengan dukungan dari seluruh stakeholder maka pendidikan 

menjadi prioritas utama dalam percepatan pembangunan nasional berbasis sumber daya 

manusia dan teknologi. Perguruan Tinggi merupakan salah satu pilar penting dalam sistem 

pendidikan nasional, maka perguruan tinggi menjadi acuan dalam mendorong 

perkembangan suatu bangsa. Perguruan tinggi diharapkan dapat membentuk insan muda 

yang terdidik dan profesional serta mampu beradaptasi dengan segala perubahan yang ada. 

Oleh karena itu, perguruan tinggi senantiasa memberikan sumbangsih terbesar dalam 

mempersiapkan generasi muda di era digital dan persaingan global saat ini. 

Gema Equilibrium Termuda (GET) 2021 memfasilitasi mahasiswa baru dalam 

beradaptasi dengan kehidupan perkuliahan di perguruan tinggi. Di samping itu, mahasiswa 

baru juga akan dibekali dengan softskill dan pengenalan organisasi kemahasiswaan yang 



 

 

terdapat di lingkungan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana. GET 2021 

mengusung tema “Menumbuhkan Civitas Akademika Termuda Fakultas Ekonomi dan 

Bisnis Universitas Udayana yang MAJU (Mahir, Adaptif, Jujur, dan Unggul)”. 

Mahir memiliki arti sangat terlatih dalam mengerjakan sesuatu, terampil, atau memiliki 

keahlian tertentu. Salah satu tujuan perguruan tinggi adalah menghasilkan lulusan yang 

terampil dan memiliki keahlian yang menunjang profesinya, sehingga mahasiswa baru 

diharapkan mampu menemukan passion atau keahlian yang mereka miliki selama masa 

studinya di perguruan tinggi.  

Adaptif artinya mudah menyesuaikan diri dengan keadaan. Seiring perkembangan 

zaman, mahasiswa diharapkan mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi 

yang ada dan dapat menyesuaikan diri terhadap segala perubahan yang terjadi sehingga 

dapat mengikuti  dan melampaui hal baru yang mereka temukan, baik di dalam maupun di 

luar perkuliahan.  

Jujur memiliki arti lurus hati, tidak berbohong, tulus, dan ikhlas. Dengan semakin 

terhubungnya masyarakat dunia berkat globalisasi, mahasiswa diharapkan mampu memiliki 

karakter yang jujur seperti jujur dalam mengakui kesalahan sehingga mampu belajar 

menjadi pribadi yang lebih baik. Jujur juga merupakan salah satu sikap yang harus dimiliki 

oleh setiap manusia dalam beraktivitas. Sikap jujur melahirkan kepercayaan antara satu 

orang dan lainnya. Sikap jujur juga menjauhkan rasa curiga hingga kekhawatiran akan 

rusaknya sebuah kepercayaan yang dibangun. 

Unggul artinya lebih tinggi daripada yang lain. Mahasiswa yang unggul adalah 

mahasiswa yang memiliki potensi tinggi di atas standar yang baik, dan mampu berkompetisi 

di bidang akademik, bakat, serta softskill sehingga mahasiswa baru diharapkan memiliki 

semangat untuk berkompetisi dan menjadi pribadi yang unggul dalam hal yang mereka 

sukai. 

Oleh karena itu, GET 2021 diharapkan mampu membentuk pola pikir dan pola perilaku 

mahasiswa baru agar menjadi insan yang MAJU (Mahir, Adaptif, Jujur, dan Unggul). Selain 

itu, kata maju memiliki arti melakukan langkah atau pergerakan, sehingga mahasiswa baru 

diharapkan menjadi insan yang mampu membawa langkah perubahan ke arah yang lebih 

cerah untuk bangsa dan negara.   

 

1.4 DASAR PENYELENGGARAAN 

1. Tri Dharma Perguruan Tinggi. 

2. Program Kerja Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana. 

  



 

 

1.5 TUJUAN KEGIATAN 

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. 

Tujuan Khusus 

Adapun tujuan khusus dari pelaksanaan Gema Equilibrium Termuda (GET) 2021 adalah: 

1. Agar mahasiswa baru menyadari semua hak dan kewajiban sebagai mahasiswa. 

2. Menumbuhkan kecintaan dan loyalitas mahasiswa baru terhadap almamater Fakultas 

Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana. 

3. Menumbuhkembangkan kebersamaan dan persatuan di kalangan Civitas Akademika 

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana.  

4. Agar mahasiswa baru mempunyai kemampuan dalam berdiskusi dan menyampaikan 

pendapat yang merupakan salah satu bagian dan metode perkuliahan. 

5. Menumbuhkembangkan kesadaran berorganisasi, serta meningkatkan jiwa 

kepemimpinan mahasiswa baru khususnya dalam organisasi kemahasiswaan di 

lingkungan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana. 

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

Bisnis Universitas Udayana. 

 

1.6 PENYELENGGARA KEGIATAN 

Kegiatan ini dilaksanakan oleh panitia pelaksana  Gema  Equilibrium  Termuda (GET) 

yang dibentuk oleh Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana. 

 

1.7 BENTUK, WAKTU DAN TEMPAT KEGIATAN 

Bentuk Kegiatan : Sosialisasi Almamater 

hari, tanggal : Jumat, 20 Agustus 2021 

waktu : 08.30 WITA – selesai 

tempat : Menyesuaikan 

 

1.8 PESERTA KEGIATAN 

Seluruh mahasiswa baru Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana. 

  



 

 

1.9 SUMBER DANA 

Dana Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana. 

 

1.10 SUSUNAN PANITIA PELAKSANA 

(Terlampir) 

  

1.11 ANGGARAN BIAYA  

(Terlampir) 

 

1.12 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. 

 

a.n. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis 

Universitas Udayana 

Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Informasi 

 

 

 

 

 

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

NIP 197210272003121001 

Denpasar, 30 Mei 2021 

Ketua Panitia Pelaksana 

Gema Equilibrium Termuda 2021 

Fakultas Ekonomi dan Bisnis 

Universitas Udayana 

 

 

 

 

I Made Andika Pradnyana Wistawan S.E., MSA., CA 

NIP 199209302019031015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAB II 

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN 

GEMA EQUILIBRIUM TERMUDA (GET) 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3 
 

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN 

KEPANITIAAN KEGIATAN 

GEMA EQUILIBRIUM TERMUDA 

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS UDAYANA 

 

2.1 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 dan aktivitas 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. Di 

samping itu, melalui kegiatan ini diharapkan 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 melalui kegiatan ini 

dapat menjadi wahana untuk pengasahan daya pikir 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 pemaparan di atas tentunya kegiatan tersebut memerlukan suatu pemikiran dalam 

menyusun 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.  

 

2.2 TUJUAN 

Adapun tujuan dari Petunjuk Teknis Pelaksanaan adalah: 

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

piranti pelaksana kegiatan. 

2. Menghindarkan terjadinya tumpang tindih dan over lapping menyangkut wewenang, 

hak, dan kewajiban masing-masing piranti pelaksana kegiatan.  
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3. Adanya kejelasan tentang tata hubungan antar piranti pelaksana kegiatan dan antara 

piranti pelaksana kegiatan dengan para peserta kegiatan. 

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

ketentuan - ketentuan yang ada dalam Petunjuk Teknis ini. 

 

2.3 RUANG LINGKUP 

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

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

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

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

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

melanggar ketentuan - ketentuan dalam Petunjuk Teknis Pelaksanaan ini. 

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

para peserta yang melanggar. 

6. Ketentuan mengenai atribut dan larangan tentang perploncoan. 

 

2.4 STRUKTUR DAN PIRANTI KEGIATAN 

1. Struktur Piranti Kegiatan: 

 

Keterangan : 

  ___________  (Garis Komando)  

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

2. Piranti Kegiatan 

Piranti kegiatan terdiri atas: 

1. Penanggung Jawab 

2. Pendamping Kegiatan 

SC 

OC INTI 

OC BUKAN INTI 

KORLAP 

PENDAMPING KEGIATAN 

PENANGGUNG JAWAB  
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3. Koordinator Lapangan (Korlap) 

4. Panitia Pengarah (Steering Committee) 

5. Panitia Pelaksana (Operating Committee) 

a. Panitia Inti 

b. Panitia Bukan Inti 

 

2.5 PENGERTIAN 

Dalam Petunjuk Teknis ini yang dimaksud dengan: 

1. Penanggung Jawab Kegiatan adalah jajaran Dekanat Fakultas Ekonomi dan Bisnis 

Universitas Udayana yang mempunyai kewenangan penuh dalam mengarahkan 

pelaksanaan kegiatan Student Day Fakultas yang bertanggungjawab kepada Rektor 

Universitas Udayana. 

2. Pendamping Kegiatan terdiri dari Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas 

Udayana yang ditunjuk langsung oleh Penanggung Jawab Kegiatan yang mengawasi 

pelaksanaan kegiatan agar sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan. 

3. Koordinator Lapangan yang selanjutnya disebut Korlap adalah perwakilan dari BEM 

dan DPM yang bertugas membantu mengawasi pelaksanaan kegiatan sosialisasi 

almamater. 

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

kegiatan GET Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana yang bertugas untuk 

memberikan usul dan saran tentang konsep kegiatan dan ikut mengawasi pelaksanaan 

kegiatan. 

5. 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 ditunjuk oleh 

Penanggung Jawab Kegiatan yang terdiri dari Dosen, Tenaga Kependidikan, serta 

Mahasiswa 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 yang bertugas melaksanakan kegiatan sesuai konsep yang 

telah ditetapkan. 
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2.6 WEWENANG, KEWAJIBAN, DAN HAK 

1. Penanggung Jawab Kegiatan 

a. Penanggung Jawab Kegiatan berwenang penuh dalam mengarahkan pelaksanaan 

kegiatan Student Day Fakultas yang bertanggungjawab kepada Rektor Universitas 

Udayana. 

b. Penanggung Jawab Kegiatan berkewajiban untuk: 

a) Membentuk kepanitiaan GET minimal 4 bulan sebelum hari H GET. 

b) Menyelenggarakan kegiatan berdasarkan program kerja yang telah ditetapkan 

dengan menunjuk OC Inti (Dosen).  

c) Bertanggung jawab terhadap hasil pelaksanaan kegiatan kepada Rektor Universitas 

Udayana secara lisan maupun tertulis. 

d) Memberikan pertimbangan dan saran kepada OC, Korlap, dan SC tentang 

pelaksanaan kegiatan agar sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan melalui 

koordinator lapangan. 

c. Penanggung Jawab Kegiatan berhak untuk: 

a) Menentukan struktur kepanitiaan sesuai dengan yang dibutuhkan. 

b) Meminta keterangan dan pertanggung jawaban Ketua OC pelaksana apabila 

pelaksanaannya menyimpang dari apa yang telah ditetapkan. 

c) Memberikan teguran, peringatan, dan arahan dengan tetap memperhatikan norma 

dan etika kepanitiaan kepada OC apabila dalam pelaksanaan kegiatan tindakannya 

dinilai kurang sesuai dan menyimpang. 

d) Melakukan evaluasi terhadap pelanggaran–pelanggaran yang dilakukan oleh 

peserta kegiatan dengan tetap memperhatikan aturan-aturan yang mengatur tentang 

hal itu. 

2. Pendamping Kegiatan 

a. Pendamping kegiatan berwenang mendampingi dan mengawasi pelaksanaan kegiatan 

agar sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan. 

b. Pendamping Kegiatan berkewajiban:  

a) Memberikan pertimbangan kepada OC Inti (Dosen) tentang pembentukan OC Inti 

(Mahasiswa), SC dan OC Bukan Inti. 

b) Memberikan pertimbangan dan saran kepada OC, Korlap, dan SC tentang 

pelaksanaan kegiatan agar sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. 

c) Memberikan saran kepada OC, Korlap, dan SC dalam penyusunan petunjuk teknis 

kegiatan. 

c. Pendamping Kegiatan berhak : 
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a) Meminta keterangan dari Ketua OC apabila pelaksanaan kegiatan menyimpang 

dari apa yang telah ditetapkan. 

b) Bersama Ketua OC mengambil keputusan apabila terjadi perselisihan antar panitia, 

dan antara panitia dengan peserta di dalam lingkup kegiatan. 

c) Memberikan teguran, peringatan, dan arahan dengan tetap memperhatikan norma 

dan etika kepanitiaan kepada OC apabila dalam pelaksanaan kegiatan tindakannya 

dinilai kurang sesuai dan menyimpang. 

d) Melakukan evaluasi terhadap pelanggaran–pelanggaran yang dilakukan oleh 

peserta kegiatan dengan tetap memperhatikan aturan-aturan yang mengatur tentang 

hal itu. 

3. Koordinator Lapangan GET 

a. Korlap berwenang untuk membantu mengawasi pelaksanaan kegiatan yang dilakukan 

oleh panitia dan mengarahkan lembaga pada saat pelaksanaan kegiatan. 

b. Korlap GET berkewajiban untuk:  

a) Menyampaikan informasi dari lembaga terkait dengan pelaksanaan kegiatan kepada 

SC dan OC. 

b) 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. 

c) Memberikan arahan kepada seluruh LMFEB Unud yang terkait tentang tugas dan 

peraturan yang harus dijalankan. 

c. Korlap GET berhak untuk: 

a) Meminta informasi dari SC dan OC terkait dengan pelaksanaan kegiatan. 

4. 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: 

a) Memberikan saran tentang konsep dan mengarahkan penyelenggaraan kegiatan agar 

sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. 

b) Mengawasi pelaksanaan kegiatan agar sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. 

c. Steering Committee berhak untuk: 

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

konsep dan teknis kegiatan. 

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

OC inti berwenang untuk menerjemahkan konsep kegiatan yang telah ditetapkan dalam 

pelaksanaan. 
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a. OC inti berkewajiban untuk: 

a) Melaksanakan kegiatan sesuai dengan konsep yang telah ditetapkan. 

b) Memberi penjelasan tentang hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan konsep 

kegiatan kepada Penanggung Jawab Kegiatan dan Pendamping Kegiatan. 

c) Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kegiatan kepada Penanggung Jawab 

Kegiatan 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.  

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

a. OC bukan inti berkewajiban untuk: 

a) Melaksanakan tugas-tugas yang telah digariskan oleh OC inti. 

b) Bertanggung jawab kepada OC inti sesuai dengan tugas-tugas yang telah digariskan. 

b. OC bukan inti berhak untuk meminta penjelasan kepada OC Inti, Korlap, dan SC 

tentang hal-hal berkaitan dengan pelaksanaan konsep kegiatan. 

 

2.7 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: 

a. Sopan dan memakai pakaian yang telah ditetapkan. 

b. Memakai tanda pengenal masing-masing piranti kegiatan. 

c. Tidak menggunakan aksesoris berlebihan. 

5. Bertingkah laku dan berucap: 

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

b. Bertingkah baik sesama anggota piranti kegiatan. 

c. Menjaga persatuan dan kekompakan kerja diantara sesama anggota piranti kegiatan. 

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. 
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2.8 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 memberikan surat keterangan dokter atau alasan 

lain yang dapat dipertanggungjawabkan.  

 

2.9 TATA TERTIB PESERTA KEGIATAN 

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

2. Berpenampilan rapi, sopan dan memakai pakaian yang telah ditetapkan 

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. 

4. Dilarang meninggalkan meeting room tanpa seizin panitia. 

5. Dilarang melakukan aktivitas lain atau berada di tempat yang bising selama mengikuti 

kegiatan.  

 

2.10 PELANGGARAN DAN SANKSI PESERTA 

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

a. Pelanggaran ringan termasuk di dalamnya: 

a) Terlambat masuk meeting room maksimal 15 menit dengan alasan yang tidak dapat 

diterima. 

b) Tidak mengumpulkan tugas maksimal 1 jenis penugasan. 

c) Tidak melaksanakan instruksi dari piranti kegiatan. 

b. Pelanggaran berat yaitu: 

a) Melecehkan nama simbol dan atribut Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas 

Udayana. 
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b) Terlambat masuk meeting room lebih dari 15 menit dengan alasan yang tidak dapat 

diterima.  

c) Tidak melaksanakan penugasan lebih dari 1 jenis penugasan. 

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

e) Melakukan tindakan dan ucapan yang bersifat melecehkan piranti kegiatan. 

f) Tidak menghormati anggota piranti kegiatan. 

g) Meninggalkan meeting room tanpa izin. 

2. Macam-macam sanksi yang diberikan: 

a. Bentuk sanksi psikis yang diarahkan pada upaya peningkatan intelektualitas dan 

kreativitas peserta serta tidak diperbolehkan menggunakan kata-kata berupa 

makian, hinaan, ataupun merendahkan martabat peserta.  

b. Bentuk sanksi berupa pencabutan segala hak dan kewajiban sebagai peserta 

didasarkan atas pertimbangan OC, Korlap, dan SC dengan persetujuan Penanggung 

Jawab Kegiatan dan Pendamping Kegiatan. 

3. Piranti Kegiatan dalam menggunakan haknya untuk memberikan sanksi kepada 

peserta harus memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut: 

a. Sanksi untuk pelanggaran ringan hanya boleh berupa sanksi psikis. 

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

satu pelanggaran berat. 

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

sebelumnya sudah mendapatkan SP 1. 

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

sudah mendapatkan SP 2 atas pertimbangan Penanggung Jawab Kegiatan dan 

Pendamping Kegiatan. 

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

dengan hari sebelumnya. 

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

pertimbangan Penanggung Jawab Kegiatan dan Pendamping Kegiatan. 

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

tidak lulus dalam kegiatan. 

4. Pemberian Sanksi hanya dapat dilakukan oleh Penanggung Jawab Kegiatan. 

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

akan diatur kemudian dengan memperhatikan masukan-masukan dari Panitia Inti, 

Korlap dan SC dan diputuskan oleh Penanggung Jawab Kegiatan. 
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2.11 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 diizinkan 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: 

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

b. Tekanan psikis yang tidak mampu dilaksanakan atau diterima peserta secara wajar 

yang menimbulkan efek lanjutan secara psikis maupun fisik. 

c. Merendahkan martabat dan nilai kemanusiaan. 

d. Tidak mengandung pesan atau motivasi mendidik. 

e. Bentakan yang berupa makian tanpa dasar/alasan. 

 

2.12 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: 

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

b) Tidak memakai tanda pengenal masing-masing piranti kegiatan. 

e. Berucap: 

a) Melanggar norma agama, kesusilaan, sopan santun dan hukum. 

b) Tidak bertingkah baik sesama anggota piranti kegiatan. 

c) Tidak bertingkah laku dan berucap hal yang menyinggung SARA. 

d) Tidak menjaga persatuan dan kekompakan kerja diantara sesama anggota piranti 

kegiatan. 

2. Sanksi yang diberikan atas pelanggaran: 

a. Teguran ringan  

b. Teguran keras 

c. Skorsing 

d. Pencabutan hak dan kewajiban sebagai panitia 

Sanksi hanya dapat diberikan oleh Penanggung Jawab Kegiatan. 
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2.13 PENUTUP 

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

dan Korlap GET. 

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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BAB III  

ATRIBUT PESERTA, KETENTUAN, PENUGASAN,  

LARANGAN, DAN PENGUMUMAN 

GEMA EQUILIBRIUM TERMUDA (GET) 2021 
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ATRIBUT PESERTA 

GEMA EQUILIBRIUM TERMUDA 2021 

 

PUTRA 

1. Rambut 

a. Rambut dicukur rapi, tidak menyentuh telinga, alis dan kerah baju.  

b. Tidak berkumis, berjenggot, dan berjambang. 

2. Kuku dipotong pendek, rapi dan bersih. 

3. Atasan 

a. Mengenakan kemeja putih polos lengan panjang, tidak bermotif dan tidak press body 

b. Mengenakan dasi panjang hitam polos dan tidak bermotif. 

4. Bawahan 

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

body. 

b. Mengenakan ikat pinggang yang tidak mencolok 

5. Perlengkapan  

a. Alat-alat tulis (buku, pulpen, pensil, stipo dan penghapus). 

b. Kuota Internet minimal 15GB 

 

PUTRI 

1. Rambut 

a. Rambut berwarna hitam dan diikat 1 menggunakan pita oranye, dan tidak berponi. 

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

2. Kuku dipotong pendek, rapi dan bersih. 

3. Atasan 

a. Mengenakan kemeja putih polos lengan panjang, tidak bermotif dan tidak press body  

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

4. Bawahan 

a. Mengenakan rok kain hitam polos, dengan ketentuan non-jeans, non-coldore dan tidak 

press body. 

b. Mengenakan ikat pinggang yang tidak mencolok. 

5. Perlengkapan  

a. Alat-alat tulis (buku, pulpen, pensil, stipo dan penghapus). 

b. Kuota Internet minimal 15GB 
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KETENTUAN/TATA TERTIB MENGIKUTI KEGIATAN 

  

1. Peserta wajib mengunduh aplikasi teleconference Webex pada website 

https://www.webex.com/downloads.html/   agar bisa masuk ke dalam room Webex. 

2. Direkomendasikan untuk menggunakan PC/laptop  

3. Peserta disarankan menguji coba aplikasi tersebut sebelum hari H, TATA CARA  

PELAKSANAAN JOIN WEBEX SAMA DENGAN PKKMB FEB (tutorial atau tata cara 

penggunaan Webex dapat dilihat melalui https://linktr.ee/GET_2021 )  

4. Peserta diwajibkan menyiapkan koneksi internet dan kuota yang memadai (minimal 15 GB). 

5. Peserta diwajibkan mengenakan atribut yang telah ditentukan. 

6. Peserta diwajibkan mencari tempat/lokasi dengan konektivitas baik dan menggunakan Virtual 

Background GET 2021 yang dapat diunduh pada tautan berikut (…), Jika tidak bisa 

menggunakan Virtual Background dipersilahkan menggunakan latar belakang yang 

representatif, dan tidak backlight scene (contoh yang tidak representatif: tempat tidur, toilet, 

dapur).  

7. Peserta diwajibkan mengganti foto profil pada aplikasi Webex dengan ketentuan foto sama 

seperti yang terdapat di lampiran civitas oranye (berwarna, kemeja putih dan latar oranye).  

8. Peserta wajib memberi nama Webex menggunakan format: No. Ton_No. Absen Ton _ Nama 

panggilan (contoh: 03_17_ Arta). 

9. Peserta disarankan menyiapkan headset demi mengurangi gangguan (noise) dalam 

berkomunikasi. 

10. Peserta memasuki meeting room 15 menit sebelum kegiatan dimulai. 

11. Peserta diwajibkan menyalakan video dan menonaktifkan microphone (muted/mic off) 

12. Peserta dapat bertanya dengan cara:  

a. Mengetik terlebih dahulu pertanyaan di kolom chat (pada saat sesi diskusi/tanya jawab) 

dengan format: Nama Lengkap_Program Studi_Pertanyaan (contoh: I Made Arta 

Kurniawan_Program Studi Manajemen_Apa saja tips dan saran untuk mahasiswa baru 

dalam menulis PKM?) setelah itu moderator akan membacakan pertanyaan dari peserta.  

13. Peserta wajib menyimak kegiatan dalam room Webex karena merupakan bagian dari 

penugasan repetisi. Penugasan repetisi adalah penugasan yang baru dirilis untuk dikerjakan 

oleh peserta setelah hari H GET daring. Penugasan tersebut akan diinformasikan lebih detail 

pada pengumuman selanjutnya.  

 

 

https://www.webex.com/downloads.html/
https://linktr.ee/GET_2021
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PENUGASAN GEMA EQULIBRIUM TERMUDA (GET) 2021 

 

1. Buatlah video tentang “Pencapaian atau kontribusi apa yang diberikan selama 

menempuh studi di FEB Unud dan Sebutkan 3 Prestasi yang telah diraih oleh 

mahasiswa FEB Unud 1 tahun terakhir setelah itu menyanyikan lagu MARS 

EKONOMI dilanjutkan dengan menyebutkan JANJI ORANYE dengan tegas dan 

jelas”.   

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

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

kampus oranye.  

Dengan ketentuan: 

a. Mengenakan pakaian kemeja putih polos lengan panjang, tidak bermotif dan tidak press 

body. 

b. Dengan latar belakang tempat atau ruang yang representatif. 

c. Video dibuat sebaik mungkin dengan posisi tegap dan berdiri.   

d. Video tidak menyinggung SARA. 

e. Video dibuat dengan mengucapkan salam dan memperkenalkan diri terlebih dahulu. 

f. Dengan menggunakan caption dibawah ini: 

 

"Kurang cerdas dapat diperbaiki dengan belajar. Kurang cakap dapat dihilangkan dengan 

pengalaman. Namun tidak jujur itu sulit diperbaiki"  

- Mohammad Hatta 

 

(Diikuti dengan caption bebas yang menunjukkan kebanggan menjadi mahasiswa FEB Unud)     

Saya (nama lengkap) dari ton (nama ton/no ton romawi) kader penerus bangsa yang MAJU.  

 

#GET2021 

#generasiMAJU 

#JAYAEKONOMI  

#FEBUNUD2021 

#(NO TON & NAMA TON) contoh: #01HAYEK 

Contoh lagu Mars Ekonomi dapat dilihat melalui link 

https://bit.ly/LaguMarsEkonomiFEBUNUD atau dapat diakses melalui channel 

Youtube @bemfebunud.   

https://bit.ly/LaguMarsEkonomiFEBUNUD
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• PENUGASAN INI WAJIB DIUNGGAH PADA SOSIAL MEDIA (LINE & 

INSTAGRAM) MASING-MASING PESERTA (MALA DAN MABA JALUR 

SNMPTN, SBMPTN, MANDIRI, AFIRMASI, DAN MANDIRI LANJUTAN) 

MULAI TANGGAL H+1 RELEASE PENUGASAN INI HINGGA 19 AGUSTUS 

2021, PUKUL 20.00 WITA. (UNTUK ITU AKUN INSTAGRAM TIDAK DI 

PRIVATE MODE) 

 

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

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

Mahasiswa (PKM) dan segala sesuatu yang berkaitan dengan PKM serta mengembangkan ide-

ide yang kreatif. 

Dengan ketentuan: 

a. 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). 

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

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

pada sisi kanan atas kertas, pada 6 baris pertama. 

d. Judul format center, jarak antara identitas dengan judul dan judul dengan paragraph pertama 

diberikan masing – masing jarak 1 baris.  

e. Resume harus mencakup poin-poin sebagai berikut: 

a) Apa itu PKM. 

b) Mengapa PKM itu penting. 

c) Apa saja jenis-jenis PKM. 

d) Tahapan Pengumpulan PKM. 

e) Penghargaan jika memenangkan PIMNAS. 

f) Ide yang dapat dikembangkan dalam pengajuan PKM dan alasan memilih ide tersebut.  

• PENUGASAN INI WAJIB DIUPLOAD PADA LINK BERIKUT 

https://linktr.ee/PengumpulanPenugasanGET2021 MASING-MASING PESERTA 

(MALA DAN MABA JALUR SNMPTN, SBMPTN, MANDIRI, AFIRMASI, DAN 

MANDIRI LANJUTAN) MULAI TANGGAL H+1 RELEASE PENUGASAN INI 

HINGGA 19 AGUSTUS 2021, PUKUL 20.00 WITA. 

• DALAM BENTUK SCAN .PDF DENGAN NAMA FILE: NO TON_ABSEN 

TON_NAMA LENGKAP_NO PENUGASAN (03_13_I MADE ARTA 

KURNIAWAN_2) 

https://linktr.ee/PengumpulanPenugasanGET2021
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3. Buatlah Opini dengan judul “Apa yang anda ketahui tentang era society 5.0 dan sebutkan 

tantangan yang akan dihadapi serta solusi yang dapat diberikan” 

Tujuan: Agar mahasiswa memiliki wawasan era society 5.0 dan mengetahui tantangan yang 

akan dihadapi serta dapat memberikan solusi terhadap tantangan tersebut. 

Esai di buat pada aplikasi Microsoft Word dengan ketentuan: 

a. Diketik pada kertas A4, font Times New Roman, spasi 1,5 dengan margin normal (semua 

sisi 2,54 cm). 

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

c. Menggunakan rata justified, tanpa ada spacing “before” dan “after” pada opsi menu 

paragraf. 

d. Judul format center, jarak antara identitas dengan judul dan judul dengan paragraf pertama 

diberikan masing – masing spasi 1 baris. 

e. Setiap mahasiswa membuat opini minimal 2 halaman dan maksimal 3 halaman. 

f. Tugas ini harus berisikan opini dari 7 teman mahasiswa baru dari 7 ton yang berbeda 

dan opini diri sendiri.  

g. Total opini yang dibuat yakni 1 opini milik sendiri dan 7 opini teman ton yang berbeda 

(total minimal halaman yaitu 16, dan maksimal halaman adalah 24). 

h. Adapun urutan opini adalah sebagai berikut: 

a) Dimulai dari opini diri sendiri. 

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

Ton di pojok kanan atas. 

c) Kemudian dilanjutkan dengan opini 7 orang mahasiswa baru dari ton lain. 

d) Pada opini 7 orang mahasiswa baru dari Ton lain diberi identitas di pojok kanan atas 

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

e) Opini dibuat dengan mencantumkan sumber dari jurnal atau buku dihalaman terakhir 

dengan APA (American Psychological Association) style. 

f) Opini dibuat sekreatif mungkin tanpa mengenyampingkan tujuan dan tidak mengandung 

unsur SARA. 

g) Opini dikumpulkan dalam bentuk PDF dengan format nama file TUGAS GET 3_No. 

Ton_No. Absen Ton_Nama Panggilan (contoh : TUGAS GET 3_03_17_Arta). 

h) DILARANG MELAKUKAN PLAGIARISME, JIKA DITEMUKAN KESAMAAN 

DENGAN TUGAS PESERTA LAIN MAKA AKAN 

MEMPENGARUHI/DIPERTIMBANGKAN KELULUSAN GET 2021. 

 

4. Buatlah resume dengan judul “Profil BSO yang ada di FEB Unud”. 
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Tujuan: Agar peserta mampu mengetahui dan mengenal BSO yang ada di FEB Unud sebagai 

wadah kreativitas mahasiswa di bidang akademik.  

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 dibidang ilmiah. 

Dengan ketentuan: 

a. Diketik pada kertas A4, font Times New Roman, spasi 1,5 dengan margin normal (semua 

sisi 2,54 cm)  

b. Satu paragraf berisikan 1 profil BSO. 

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

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

di pojok kanan atas 

e. Judul format center, jarak antara indentitas dengan judul dan judul dengan paragraf pertama 

diberikan masing – masing jarak 1 enter space.  

f. Isi resume: 

a. Paragraf I  : SDE (Societe De Equilibrium) 

b. Paragraf II : WIDA (Wirausaha Muda) 

c. Paragraf III : KSPM (Kelompok Studi Pasar Modal) 

d. Paragraf IV : LPM MEDIKOM (Lingkar Pers Mahasiswa Media Ekonomika) 

e. Paragraf V : 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) 

 

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

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

sebagai wadah kreativitas mahasiswa di bidang non-akademik.  

Komunitas Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana adalah sebuah wadah yang 

mengakomodir kesamaan minat dan bakat mahasiswa di tingkat fakultas yang berada di bawah 

komando BEM FEB Unud. Memiliki fungsi regenerasi serta memfasilitasi dan 

mengembangkan kemampuan mahasiswa FEB Unud dalam bidang minat dan bakat di bidang 

non-akademik. 

Dengan ketentuan: 

http://www.bemfeb-unud.com/
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a. Diketik pada kertas A4, font Times New Roman, spasi 1,5 dengan margin normal (semua 

sisi 2,54 cm)  

b. Satu paragraf berisikan 1 profil BSO. 

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

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

di pojok kanan atas 

e. Judul format center, jarak antara indentitas dengan judul dan judul dengan paragraf pertama 

diberikan masing – masing jarak 1 enter space.  

f. Isi resume: 

a) Paragraf I : Sepak Bola 

b) Paragraf II : Futsal 

c) Paragraf III : Basket 

d) Paragraf IV : E+ 

e) Paragraf V : Swara Satya Sedana 

f) Paragraf VI : Komunitas Bulu Tangkis 

g) Paragraf VII : Komunitas Bola Voli 

h) Paragraf VIII : Komunitas Jegeg Bagus 

i) Paragraf IX : Komunitas yang ingin diikuti dan kontribusi apa yang akan diberikan 

untuk komunitas tersebut 

Untuk info mengenai Komunitas dapat dilihat pada web BEM FEB Unud  

(www.bemfeb-unud.com) 

 

• PENUGASAN (3, 4 & 5) WAJIB DIUPLOAD PADA LINK BERIKUT 

https://linktr.ee/PengumpulanPenugasanGET2021 DIKIRIM OLEH MASING-

MASING PESERTA (MALA DAN MABA JALUR SNMPTN, SBMPTN, 

MANDIRI, AFIRMASI, DAN MANDIRI LANJUTAN) MULAI TANGGAL H+1 

RELEASE PENUGASAN INI HINGGA 24 AGUSTUS 2021, PUKUL 20.00 WITA. 

• DALAM BENTUK .PDF DENGAN NAMA FILE: NO TON_ABSEN TON_NAMA 

LENGKAP_NO PENUGASAN (03_13_I MADE ARTA KURNIAWAN_5) 

• PENUGASAN DAPAT DIKERJAKAN LANGSUNG SETELAH MENDAPAT BUKU 

PANDUAN INI.  

• SETELAH HARI-H PESERTA AKAN DIBERIKAN TUGAS REPETISI.    

 

 

http://www.bemfeb-unud.com/
https://linktr.ee/PengumpulanPenugasanGET2021
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BERIKUT MERUPAKAN LINK GOOGLE FORM  

UNTUK PENGUMPULAN TUGAS 2, 3, 4 & 5  

https://linktr.ee/PengumpulanPenugasanGET2021  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://linktr.ee/PengumpulanPenugasanGET2021
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INSTRUKSI LARANGAN BAGI PESERTA SELAMA MENGIKUTI GEMA 

EQUILIBRIUM TERMUDA 2021 

 

1. Peserta dilarang menggunakan aksesoris tambahan, seperti: anting, kalung, gelang, cincin, 

lensa kontak berwarna (kecuali jam tangan dengan warna yang tidak terlalu mencolok).  

2. Peserta dilarang mengaktifkan notifikasi pada alat komunikasi (diharuskan dalam mode 

silent) selama kegiatan berlangsung. 

3. Peserta dilarang mematikan kamera kecuali sudah mendapat izin dari pendamping ton dengan 

alasan yang dapat diterima 

4. Peserta dilarang meninggalkan meeting room selama kegiatan berlangsung 

5. Peserta dilarang meninggalkan tempat atau melakukan hal yang tidak diperlukan saat 

kegiatan berlangsung. 

6. Peserta dilarang mendokumentasikan kegiatan.   
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PENGUMUMAN-PENGUMUMAN 

 

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

Bisnis Universitas Udayana 2021 bahwa: 

Hari H GET 2021 dilaksanakan pada tanggal 20 Agustus 2021 melalui Cisco Webex 

Meetings dimana link atau id room akan dibagikan oleh pington melalui grup ton.   

Hal-hal yang wajib digunakan dan dibawa peserta GET 2021 adalah: 

• Pakaian dan ketentuan seperti yang telah tercantum pada atribut dan ketentuan GET 2021. 

• Menyiapkan alat-alat tulis (buku, pulpen, pensil, stipo dan penghapus) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

24 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LAGU – LAGU WAJIB  

GET 2021 
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LAGU-LAGU WAJIB 

 

1. 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 

 

3. CIVITAS EKONOMI 

Kami Civitas Ekonomi 

Bergandengan tangan dan bersatu 

Menjunjung nama ekonomi 

Tuk jadi yang terbaik 

Walau aral merintang 

Kami pantang menyerah 

Ekonomi memang jaya 

2. 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 
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4. YEL-YEL EKONOMI  

E kio kio nomo 

E nomo mino mini 

Kokoko nonono mimimi 

Ekonomi jaya 

 

5. YEL-YEL GET 2021 

Adakah FEB di matamu ? 

Ada.. Ada.. Ada.. 

Adakah FEB di benakmu ? 

Ada.. Ada.. Ada.. 

Adakah FEB di hatimu ? 

Ada.. Ada.. Ada.. 

 

Mana Dia ? 

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

Mana Dia ? 

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

 

Jaya Ekonomi 

JAYA EKONOMI !!! 

Jaya Ekonomi 

JAYA EKONOMI !!! 

Jaya Ekonomi 

JAYA EKONOMI !!! 
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YEL-YEL WAJIB DIES NATALIS EKONOMI 

 

1. Ekonomi Hari Ini Harus Menang 

Ekonomi... 

Ekonomi.. 

Ekonomi hari ini harus menang 

Ku disini, ku berdiri 

Dan bernyanyi hanya untuk ekomoni 

Oooo oooo oooo... 

2. Seranglah Lawanmu 

Yo ayo ekonomi.. 

Yo ayo ekonomi.. 

Seranglah lawanmu 

Kalahkan musuhmu 

Yo ayo ekomomi! 

 

3. Ayo Maju 

Ayo maju ekonomi 

Serang lawan semua musuhmu 

Kami bersamamu 

Kami mendukungmu 

Jangan ragu ayo maju 

Oranyeku.. 

 

4. 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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5. 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. 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) 
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7. 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 

 

 

 

 

 

(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!!! 

 

 

 

 

 


