Perlengkapan dan Tugas Maba
1. Mastama tanggal 11-12 September 2018
1. Tugas kelompok
a. Membuat Instagram kelompok
b. Membuat info grafik tentang biografi tokoh kelompok, IMM dan Muhammadiyah
(latar belakang berdirinya, tujuan, pencetus, tgl berdirinya, dll) kemudian diupload di
ig kelompok.
c. Membuat video Q & A dengan susunan video sebagai berikut yang kemudian
diupload di Instagram kelompok :
1. Apa yang kamu tau tetang IMM? (harus melibatkan semua anggota kelompok )
2. Kesimpulan (oleh Ketua kelompok)
3. Tiga kata untuk IMM (bersama-sama seluruh anggota kelompok))
d. Poster Isu Kebangsaan (Cetak A3 + pigura)
2. Tugas Individu
a. Membuat esai dengan memilih salah satu tema besar yang telah ditetapkan oleh
panitia
dengan ketentu an sebagai berikut.
a. Font
: Times New Roman
b. Size
: 12
c. Margins : 3,3,3,3
d. Spasi
: 1,5
a. Minimal 2 halaman penuh
b. Dikumpulkan via email PMK masing-masing Qobilah
1. Menghafal Mars Muhammadiyah
2. Menghafal Mars IMM
3. Lagu Buruh tani
4. Lagu Darah juang
1. Dress Code Peserta :
Laki-laki
1. Kemeja panjang merah
2. Celana kain hitam
3. Kaos kaki (warna bebas)
4. Kopiah hitam polos
5. Ikat pinggang
6. Sepatu hitam
7. Name tag kecil
8. Jam tangan

Wanita
1 . Kemeja panjang merah polos
2 . Rok kain hitam, longgar dan
tidak transparan.
3 . Kerudung segi empat warna merah
4 . Kaos kaki (warna bebas)
5 . Memakai legging
6 . Sepatu hitam
7 . Jam tangan
8 . Name tag kecil
9 . Dilarang memakai perhiasan yang
berlebihan.

2. Ordik Universitas 13 September 2018
Kebutuhan calon mahasiswa baru
Tugas
Kamis, 13 September
2018

-

Kebutuhan camaba
Snack sehat
Membawa alat tulis lengkap (1 buku tulis dan 1 bulpoin)

-

Drescode
Baju batik
Rok Hitam (P) , Celana kain hitam (L)
Bervantofel hitam
Berkaos kaki bebas
Almamater
Berkerudung hitam polos tidak transparan (P)
Tugas Ordik 2018

-

-

-

Jum’at, 14 September
2018

Membuat gagasan tertulis tentang persoalan disekitar
halaman . (1 kelompok 5 orang dalam setiap gugus), font :
12, jenis font : times new roman, space : 1,5.
Ketentuan : Dikumpulkan via online Email ORDIK 2018
dan konfirmasi ke tiap-tiap pembimbing
Membawa hadiah untuk diberikan kepada anak yatim
piatu atau yayasan kanker (dalam ketentuan berlaku).
Wajib menghafal lagu darah juang, buruh tani, dan mars
mahasiswa.
Memasang Twibbon Ordik 2018 dengan kata semenarik
mungkin dan upload di Instagram masing-masing dengan
TAG BEM UMSurabaya dan UMSurabaya.
Setiap kelompok menciptakan yel-yel semenarik
mungkin

-

Seluruh Mahasiswa baru memakai kaos berwarna putih
bebas boleh bermotif (untuk perempuan lengan panjang,
laki-laki lengan pendek) Tidak boleh ketat dan terawang.
Bagi mahasiswi memakai kerudung warna putih
Seluruh Mahasiswa baru memakai celana trining
(olahraga) berwarna Hitam. Tidak boleh ketat dan
terawang.

-

membawa Sepatu olahraga

-

3. UKM EXPO 14 September 2018
Perlengkapan yang di bawa oleh Mahasiswa untuk mengikuti UKM Expo 2018
Perlengkapan individu :

1. Seluruh Mahasiswa baru memakai kaos berwarna putih (utk perempuan lengan
panjang, laki-laki lengan pendek) Tidak boleh ketat dan terawang.
2. Bagi mahasiswi memakai kerudung warna putih
3. Seluruh Mahasiswa baru memakai celana trining berwarna Hitam. Tidak boleh ketat
dan terawang.
4. Seluruh Mahasiswa baru memakai sepatu olahraga.
5. Seluruh Mahasiswa baru membawa alat tulis dan buku.
Perlengkapan Kelompok:
1. Tiap gugus membawa polybag sampah 4pcs
Tugas Untuk Mahasiswa Baru
1. Foto kreatif bersama satu kelompok dan di Upload di Instagram masing – masing
account. Foto harus mengusung budaya dari masing – masing kelompok. Upload
dengan sertakan Hashtag (#) dan tag ke instagram @ukmexpoumsby @umsurabaya
#umsurabaya
#kampussejutainovasi
#MOX2018
#UKMExpo2018
#UKMExpo(nama kelompok)
Contoh: #UKMExpoJawaTimur
2. Membuat video berdurasi 1 menit dan di Upload di Instagram masing – masing
account. Video tersebut menceritakan tentang kebudayaan yang dimiliki dari masing
– masing kelompok dan bagaimana cara melestarikannya di era milenial. Upload
dengan sertakan Hashtag (#) dan tag ke instagram @ukmexpoumsby @umsurabaya
#umsurabaya
#kampussejutainovasi
#MOX2018
#UKMExpo2018
#UKMExpo(nama kelompok)
Contoh: #UKMExpoJawaTimur

