
 

 

PENGUMUMAN 

Sehubungan dengan diadakaannya Pengenalan Kehidupan Kampus 

Mahasiswa Baru maka seluruh maba Fakultas Ilmu Administrasi TA 2015/2016 

WAJIB untuk hadir pada: 

 Hari/tanggal : Rabu, 02 September 2015 

 Waktu  : 05.30 WIB 

 Tempat : Lapangan Basket FIA UB 

  

Dengan ketentuan sebagai berikut: 

 

Laki-laki 

 

PAKAIAN: 

• Memakai baju lengan panjang, 

berkerah, berwarna putih. 

• Memakai celana kain panjang 

berwarna hitam panjang berwana 

gelap, no begi. 

• Bersepatu fantofel hitam. 

• Name tag ADIRAJA. 

• Memakai kaos kaki hitam diatas mata 

kaki. 

• Rambut rapi. 

• Memakai pita berwarna abu-abu 

diikat pada lengan tangan kiri dan 

kanan dengan ketentuan ukuran 

panjang (umur FIA dikalikan dua 

dikurangi jumlah prodi yang ada di 

FIA) dan lebar (jumlah jurusan yang 

ada di FIA) 

• No accessoris. 

 

 

 

 

 

 

 

Perempuan 

 

PAKAIAN: 

• Memakai baju lengan panjang, 

berkerah, berwarna putih. 

• Memakai rok kain panjang berwarna 

hitam. 

• Bersepatu fantofel hitam. 

• Name tag ADIRAJA. 

• Memakai kaos kaki hitam di atas mata 

kaki. 

• Rambut di kuncir kuda menggunakan 

pita berwarna putih (15 x 1 cm). 

• Bagi maba yang berkerudung 

memakai kerudung segi empat 

berwarna hitam polos, memakai pita 

berwarna abu-abu disematkan pada 

kepala kiri dan kanan dengan 

ketentuan pita (8 x 1 cm). 

• No accessoris. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

BAWAAN INDIVIDU: 

 

• Tas ransel hitam dengan gantungan 

yg telah disesuaikan 

• Alat tulis ADIRAJA (Buku dan 

Pulpen) 

• Sandal jepit berwarna abu-abu 

dengan merk ADIRAJA diberi nama 

dan pleton. 

• Alat ibadah bagi yang beragama 

Islam. 

• Alat ibadah bagi yang beragama lain. 

• Air mentah untuk wudhu 1,5 liter satu 

buah (Muslim) diberi nama dan 

pleton 

• Obat-obatan pribadi 

• Koran sebanyak 2 lembar 

BAWAAN INDIVIDU: 

 

• Tas ransel hitam dengan gantungan 

yang telah disesuaikan 

• Alat tulis ADIRAJA (Buku dan 

Pulpen) 

• Sandal jepit berwarna abu-abu dengan 

merk ADIRAJA diberi nama dan 

pleton. 

• Alat ibadah bagi yang beragama Islam 

• Alat ibadah bagi yang beragama lain. 

• Air mentah untuk wudhu 1,5 liter satu 

buah (Muslim) diberi nama dan pleton 

• Obat-obatan pribadi 

• Koran sebanyak 2 lembar 

MAKANAN DAN MINUMAN 

 

 

             Pada suatu hari hiduplah seorang pemuda desa yang hanya terdiam saja di pinggir 

sawah. Ia terlihat lemas dan tak berdaya. Pada saat yang bersamaan, Raja tampan nan bijaksana 

bersama sang Permaisuri berjalan melewati si Pemuda. Sang Raja bertanya pada pemuda 

“Mengapa kamu tampak lemas?”. Si Pemuda menjawab bahwa desanya sedang mengalami 

kekeringan. Ia tak punya makanan untuk sumber tenaga sehingga Ia tak bisa bekerja di sawah. 

Setelah kembali ke kerajaan, sang Raja memerintahkan Patih nya untuk memberikan butiran 

makanan pokok berwarna putih yang sudah di masak, unggas berkaki dua yang dilumuri saus 

hitam, serta aneka sayuran hijau untuk seluruh penduduk di desa itu. Kemudian sang Raja 

menambahkan bahwa makanan tersebut haruslah dimasukkan ke dalam serat kayu berwarna 

coklat dan diikat dengan elastis warna darah.  

 



 

 

 

            Permaisuri yang baik hatinya pun ingin memberikan hasil olahan cair hewan ternak 

kerajaan yang berlogo bendera, roti isi manis-manis, dan permen segar rasa buah. Sang Patih 

pun segera melaksanakan perintah Raja. Warga desa sangat gembira dan Pemuda itu pun 

semangat kembali untuk bekerja.  

• Air mineral 600 ml 2 botol merk ADIRAJA 

BARANG BAWAAN KELOMPOK: 

 

1. 4 buah Tas Kresek Besar warna hitam 

2. Papan Pleton 

TUGAS INDIVIDU 

 

1. Menulis Sejarah, Visi dan Misi Fakultas Ilmu Administrasi. Ditulis di kertas folio 

bergaris. 

2. Menulis Program studi yang ada di Fakultas Ilmu Administrasi. Ditulis di kertas folio 

bergaris. 

3. Membuat Struktur Organisasi Dekanat Fakultas Ilmu Administrasi di kertas HVS 

putih berukuran F4. 

4. Menggambar Denah Fakultas Ilmu Administrasi di kertas gambar berukuran A4. 

  

 

TUGAS KELOMPOK 

 

1. Membuat mading 2D dengan tema “Mahasiswa Baru Berjiwa Enterpreneur, Religius, 

Jenius, dan Berbudaya”   

 

 

MABA DILARANG KERAS MEMBAWA PERLENGKAPAN YANG TIDAK 

DITENTUKAN OLEH PANITIA. 

 

          Ketua Pelaksana ADIRAJA 2015 

              NANDA DITA SYAHPRADANA 

 



 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


