ORDIF
FAKULTAS TEKNIK
I.
BEKAL PESERTA
Hari ke-1 : 15 September 2018
Makanan dan minuman
1. Roti (Kesepakatan Kelompok)
2. Camilan (Kesepakatan Kelompok)
Hari ke-2 : 16 September 2018
Makanan dan minuman
1. Roti (Kesepakatan Kelompok)
2. Camilan (Kesepakatan Kelompok)
II.
1.
2.
3.
4.
III.

PERALATAN PESERTA
Peralatan tulis
Pelengkapan sholat
Obat2an pribadi
ID card kelompok
KETENTUAN SERAGAM PESERTA

 Hari ke-1 : 15 September 2018
Cewek







Kemeja putih polos
Rok hitam panjang double legging (Tidak boleh ketat)
Jam tangan (aktif)
Berkerudungwarnahitam
Sepatu vantofel hitam
Kaos kaki bebas
Harus membawa Helm proyek kuning

Memakai tas ransel warna hitam
Cowok







Kemeja putih polos
Celana kain hitam
Dasi hitam
Sepatu vantofel hitam
Kaos kaki putih
Jam tangan (aktif)
Harus membawa Helm proyek kuning
Memakai tas ransel warna hitam

 Hari ke-2 : 16 September 2018
Cewek







kaos olahraga
sepatu olahraga
celana training
berkerudung hitam
kaos kaki bebas
jam tangan aktif

Cowok






kaos olahraga
sepatu olahraga
celana training
kaos kaki hitam
jam tangan aktif

IV. TUGAS
1. Setiap kelompok wajib mempunyai nama kelompok yang berhubungan dengan teknik
2. Setiap kelompok wajib memiliki jargon
3. Setiap kelompok wajib memiliki icon/logo kelompok yang ada hubungannya dengan
nama kelompok
4. Setiap kelompok wajib membuat yel-yel (dimulai setelah registrasi waktu TM)
5. Setiap kelompok wajib membuat album kenangan 2 cetakan (akan diarsipkan)
6. Setiap kelompok wajib membuat 1 cinderamata sebagaikenang-kenangan Oscar 2018
(cinderamata bisa berupa pin, akrilik, kaos yang di masukan kedalam figura, dll yang
dimana dalam cinderamata tersebut terdapat identitas masing-masing kelompok)
7. Setiap kelompok membuat video pendek berdurasi minimal 1 menit berisi motivasi
tentang perjalanan dan perjuangan masuk umsurabaya dan kenapa memilih fakultas
teknik (setiap anggota kelompok wajib terlibat dalam setiap adegan film,
dikumpulkanwaktu Oscar hari pertama)
8. Membuat sebuah gagasan karya innovasi mahasiswa dibidang teknik yang terdiri
minimal 3 mahasiswa dan maksimal 5 mahasiswa per kelompok di tulis di kertas
bergaris atau di ketik (15 terbaik akan di persentasikan di acara engineering expo dan
akan di tindak lanjuti)
9. Setiap kelompok wajib membawa minimal 3 bibit pohon yang akan di tanam sebagai
mewujudkan eco kampus (Glodokan tiang – cemara – mangga ) pilih salah satu

