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PRISMA FIA 2019
PENUGASAN INDIVIDU



Membuat Life Mapping dikertas F4 yang berisikan tentang perjalanan awal menjadi
Mahasiswa Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya dan hal-hal yang ingin
dicapai selama masa perkuliahan. Life Mapping dapat dibuat sekreatif mungkin. Upload
Life Mapping tersebut di Akun Instagram pribadi, tidak boleh di upload di close friend
dan Ig tidak boleh di private, dengan diberi Caption sebagai berikut:
[Life Mapping PRISMAFIA 2019]
(Narasi singkat terkait cerita perjuangan masuk FIA UB dan apa saja yang ingin
dilakukan selama berkuliah di FIA UB)
Nama:
Kota Asal:
Pleton:
*Jangan lupa tag Akun Instagram PKK MABA FIA UB (pkkmaba_fiaub) dan mention
ke official akun instagram disertai hastag #PK2MABAFIA2019, #PRISMAFIA2019.
*Dan Life Mapping dikumpulkan pada saat rangkaian ORMAWA



Mahasiswa merupakan salah satu harapan bangsa untuk bisa berubah ke arah yang lebih
baik. Hal ini dikarenakan mahasiswa dianggap memiliki kemampuan intelektual dan pola
pikir yang lebih matang sehingga diharapkan dapat menjadi jembatan untuk
menyelesaikan permasalahan yang ada di masyarakat. Oleh karena itu, untuk dapat
mewujudkannya identifikasilah 10 permasalahan yang ada di sekitarmu beserta solusinya.

Format penugasan :
NO
PERMASALAHAN
1.
Banyaknya sampah plastik di Kelurahan
Merjosari sehingga terjadi banjir



SOLUSI
- Memilah sampah
- Melakukan 3R
- Melakukan daur ulang sampah
- Melakukan revitalisasi sungai

Menyelesaikan isi Handbook PRISMA FIA 2019

Hal. 21 Biografi pahlawan
Hal. 22 Sejarah pergerakan mahasiswa Indonesia hingga kini
Hal. 23 Mawapres di Indonesia yang menjadi motivasi
Hal. 24 Resume materi ORDIK
Hal. 28 Biografi anggota pleton deskripsi data diri lengkap
Hal. 36 Tabel Keakraban Maba, diisi maba diluar anggota pleton, dibuat dengan 5 kolom (Nomor,Nama,
Prodi, Nomor HP, Tanda Tangan)
Hal.44 Tabel Keakraban Maba dengan Panitia PRISMA FIA 2019, dengan ketentuan tabel:
Nomor,Nama,Prodi Divisi,TTD dari panitia PRISMA FIA 2019. (dilarang meminta ttd saat rangkaian
acara berlangsung)
Hal. 46 Menulis catatan diluar rangkaian ordik dan ormawa
*Untuk halaman 52-55 dilakukan diluar acara rangkaian PK2 MABA atau dilakukan saat kkeseharian
Hal. 48 Maba Memories, berisikan foto-foto berukuran postcard selama mengikuti PRISMA FIA 2019
minimal 4 foto per-halaman.

Makanan dan Minuman

*Wajib Memakai tempat makan dan tempat minum (tumbler)

