
 

  

PENUGASAN MAHASISWA BARU 

SAMBUT MABA 2018 Minggu, 23 September 2018 

KSATRIA FIA 2018 

 

 

1. INDIVIDU 

 Penjelasan: 

• Setiap Maba membuat mini flag (bendera kecil) dengan ketentuan panjang 

40cm x lebar 30cm lalu ditali dengan stick semaphore. 

 

 Teknis pengerjaan: 

a. Warna dasar kain bendera ditentukan per pleton. 

b. Warna “Putih” untuk pleton 1-13, Warna “abu-abu” untuk pleton 14-

27 

c. Bahan kain yang digunakan adalah “Satin” 

d. Kain yang sudah disesuaikan ukurannya dibawa ke tukang jahit untuk di 

obras rapi dan diberi 2 tali (untuk mengikat) di salah satu sisi panjangnya. 

e. Motif obras standar. 

f. Setelah jahitan obras sudah selesai, pasangkan stick di sisi yang sudah di 

siapkan tali. 

g. Bendera akan digunakan pada waktu yang di tentukan. 

h. Stick semaphore diberi nama dan pleton. 

i. Dibawa dan dikumpulkan pada hari minggu tanggal 23 september 2018. 

 

2. KELOMPOK 

 Penjelasan: 

• Setiap kelompok mengerjakan satu bendera dengan ketentuan panjang 

1,5m x lebar 1m, dengan desain yang sudah ditentukan oleh panitia.  

• 1 kelompok terdiri dari 2 pleton. Untuk ketentuan pengerjaan sebagai 

berikut. 

 

 Teknis pengerjaan: 

a. Jenis kain yang digunakan adalah kain “Satin”. 

b. Warna Dasar kain Adalah; untuk Kelompok 1-5 : Hitam, Kelompok 

6-10 : Abu-abu, Kelompok 11-14 : Putih. 

c. Kain yang sudah disesuaikan ukurannya dibawa ketukang jahit untuk 

diobras rapi tepi luarnya, dan diberi 4 tali (untuk mengikat) pada setiap 

sudut sisi. 



 

  

d. Motif obras standar. 

e. Pembagian kelompok beserta tulisan dan motifnya, yaitu: 

o    Pleton 1 - 2 (kelompok 1) : 

 
o    Pleton 3 - 4 (kelompok 2) : 

 
o    Pleton 5 - 6 (kelompok 3) : 

 



 

  

o    Pleton 7 - 8 (kelompok 4) : 

 
o    Pleton 9 - 10 (kelompok 5) :  

 
o    Pleton 11 - 12 (kelompok 6) : 

 



 

  

o    Pleton 13 - 14 (kelompok 7) : 

 
o    Pleton 15 - 16 (kelompok 8) : 

 
o    Pleton 17 - 18 (kelompok 9) : 

 



 

  

o    Pleton 19 - 20 (kelompok 10) : 

 
o    Pleton 21 - 22 (kelompok 11) : 

 
o    Pleton 23 - 24 (kelompok 12) : 

 

 

 

 

 



 

  

o    Pleton 25 - 27 (kelompok 13) :  

 

 

f. Tulisan serta motif yang di tentukan di cat dengan cat tekstil 

menggunakan kuas yang ukurannya bervariasi.  

g. Warna Cat untuk tulisan dan motif sebagai berikut:  

1. Kelompok 1-5 Putih dan Abu-abu 

2. Kelompok 6-10 Hitam dan Putih 

3. Kelompok 11-14 Hitam dan Abu-abu 

h. Seluruh anggota pleton wajib berpartisipasi dalam membuat bendera. 

i. Pengerjaan harus dilakukan di dalam area kampus Fakultas Ilmu 

Administrasi, tanpa mengganggu aktivitas perkuliahan serta tidak merusak 

fasilitas yang ada di Fakultas Ilmu Administrasi.  

j. Bendera harus sudah siap untuk dikumpulkan pada hari Jumat tanggal 21 

September 2018.  

k. Bendera akan dipamerkan pada waktu yang ditentukan. 
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