PENGUMUMAN
Sehubungan

dengan

diadakaannya

Pengenalan

Kehidupan

Kampus

Mahasiswa Baru maka seluruh maba Fakultas Ilmu Administrasi TA 2015/2016
WAJIB untuk hadir pada:
Hari/tanggal
Waktu
Tempat

: Kamis, 03 September 2015
: 05.30 WIB
: Lapangan Basket FIA UB

Dengan ketentuan sebagai berikut:
Laki-laki

Perempuan

PAKAIAN:
• Memakai baju lengan panjang,
berkerah, berwarna putih.
• Memakai celana kain panjang
berwarna putih panjang. No begi
• Bersepatu fantofel hitam.
• Ikat pinggang hitam polos
• Name tag ADIRAJA.
• Memakai kaos kaki putih 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.

PAKAIAN:
• Memakai baju lengan panjang,
berkerah, berwarna putih.
• Memakai rok rempel panjang
berwarna putih.
• Bersepatu fantofel hitam
• Ikat pinggang hitam polos
• Name tag ADIRAJA.
• Memakai kaos kaki putih di atas mata
kaki.
• Rambut di kuncir satu diikat rapi
menggunakan hairnet. No poni
• Bagi maba yang berkerudung
memakai kerudung segi empat
berwarna putih polos, memakai pita
berwarna abu-abu disematkan pada
kepala kiri dan kanan dengan
ketentuan pita (8 x 1 cm).
• No accessoris.

BAWAAN INDIVIDU:

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

•
•
•
•
•
•
•

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

Di suatu kerajaan nan jauh disana, Raja sangat kebingungan dikarenakan Putri
satu-satunya tidak lagi memiliki nafsu makan sehingga Raja mengadakan sayembara. Berita
ini disebar ke seluruh pelosok negeri dan banyak mencobanya tetapi gagal. Suatu hari ketika
ada Pemuda bernama Sanjaya menjual hasil panennya yang amat sedikit ke pasar, dia
mendengar berita bahwa Raja mengadakan sayembara. Walaupun tak memiliki banyak koin
untuk membeli kebutuhan yang akan dimasak tetapi Sanjaya yakin akan memenangkan
sayembara. Maka Sanjaya segera mencari daun yang sangat disukai kelinci ternaknya. Di
jalan dia melihat tumbuhan yang memiliki daun wangi, tumbuhan berbatang kecil berwarna
putih dengan panjang 2-5cm.

Sanjaya tak yakin dengan olahannya yang hanya berupa sedikit nasi dan beberapa
bahan yang dimilikinya. Sehingga Sanjaya pun berdoa di suatu gua selama 3 hari 3 malam,
ketika bangun dia melihat dihadapannya ada tangkai panjang berwarna hijau, lingkaran bulat
dengan warna kuning ditengahnya dan, cairan kental berwarna coklat. Segera dia olah semua
itu menjadi makanan dan membawanya pada Putri dengan cara dibungkus serat kayu
berwarna coklat dan perekat elastis berwarna daun kamboja serta ditambahkan sendok bebek
lucu di atasnya.
Di suatu jalan menuju kerajaan, Sanjaya bertemu hewan berwana putih hitam dan
mengaung-ngaung moou. Sanjaya bertempur dan berhasil mengalahkannya, lalu hewan itu
berubah menjadi balok kecil dengan gambar tengkorak yang sangat lucu. Dan gigi dari hewan
tersebut berubah menjadi makanan dengan sebutan suara lonceng bukan permen bukan
biskuit. Setelah mengambil semuanya, Sanjaya menemui Putri dan memberikan semuanya
untuk dimakan. Putri sangat menyukai makanan yang dibawakan Sanjaya. Melihat nafsu
makan Putri Shinta yang kembali seperti dulu, maka Raja menjadikan Sanjaya sebagai suami
Putri Shinta.
•

Air mineral 600 ml 2 botol merk ADIRAJA
BARANG BAWAAN KELOMPOK:

1. 4 buah Tas Kresek Besar warna merah
2. Papan Pleton
TUGAS INDIVIDU
1. Menulis Sejarah, Visi dan Misi 1 Himpunan dan 2 Lembaga Otonomi Fakultas yang
ada di Fakultas Ilmu Administrasi. Ditulis di kertas folio bergaris sebanyak 2 lembar.
Diberi nama dan nomor pleton.
2. Menulis profil dan latar belakang 3 Mawapres di Indonesia. Ditulis di kertas folio
bergaris sebanyak 2 lembar. Diberi nama dan nomor pleton.
3. Membuat cerpen dengan judul “Mengapa Aku Memilih FIA?”. Ditulis di kertas folio
bergaris sebanyak 2 lembar. Diberi nama dan nomor pleton.

TUGAS KELOMPOK
1. Membuat maket salah satu struktur Lembaga Otonomi Fakultas yang ada di Fakultas
Ilmu Administrasi. Bahan, bentuk, dan gambaran maket sesuai kreativitas pleton
masing-masing dengan menunjukkan identitas LOF. Ukuran maket minimal 1m x 1m.
2. Membawa snack bebas dengan jumlah harga sesuai dengan umur FIA saat ini (dalam
bentuk rupiah) disertai dengan rincian harga yang terdapat label toko/supermarket

MABA DILARANG KERAS MEMBAWA PERLENGKAPAN YANG TIDAK
DITENTUKAN OLEH PANITIA.

Ketua Pelaksana ADIRAJA 2015

NANDA DITA SYAHPRADANA

