KREATIF ACARA GRHA MAHARDIKA PARAMADINA 2014
SERIKAT MAHASISWA
UNIVERSITAS PARAMADINA

I.

Perlengkapan GMP (Sosialisasi Pra-GMP 2014)
A. Tas Kreatif GMP
a. Bahan dasar adalah barang recycle
b. Karya sendiri (tidak membeli produk orang lain)
c. Daya muat maksimal 2 kg

II.

Perlengkapan Peserta dan Kelompok:
A. Nametag
a. Sesuai tema kelompok yang dipilih dengan tema utama adalah
“Keberagaman Bahasa Daerah Indonesia”.
b. Foto ukuran 4x6 cm dengan background

lingkungan kampus

Paramadina bersama salah satu panitia (kecuali dengan Mentor
kelompok masing-masing).
B. Membuat pin logo Himpunan Mahasiswa (HIMA) Program Studi masingmasing (bentuk dan bahan dasar pin bebas).
C. Papan Nama Kelompok: a) ukuran A3, b) Bahan bebas, c) Hiasan mencirikan
tema kelompok.
D. Identitas Fakultas
a. Pita:
Falsafah dan Peradaban: Merah
Ilmu Rekayasa: Kuning
Manajemen dan Bisnis: Biru
E. Membuat buku tulis ukuran A5 dengan warna cover sesuai identitas fakultas;
cover depan terdapat logo Universitas Paramadina (hasil gambar tangan –
bukan hasil printout) dan cover belakang terdapat gambar ilustrasi tentang
impian peserta (hasil gambar tangan – bukan hasil printout).
F. Membawa kado “Dari Aku untuk Sahabat” disertai surat untuk satu panitia
dan satu peserta lainnya. Masing-masing kado berharga Rp10.000 –
Rp20.000,00.

G. “Berbagi Cakrawala” dengan mendonasikan buku baru atau bekas layak baca.
Ketentuan:
a. Setiap peserta wajib mendonasikan minimal satu buku bacaan.
b. Jenis buku meliputi: buku pendidikan atau sekolah, novel atau buku
bacaan lainnya untuk anak usia Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah
Pertama.
c. Peserta diperbolehkan apabila ingin mendonasikan buku atau alat tulis
lainnya setelah memenuhi ketentuan pada bagian a dan b.
H. Pakaian
Hari I
a. Laki-laki:
Jas hitam
Kemeja putih polos
Dasi merah
Celana kain hitam
Sepatu fantofel hitam
b. Perempuan
Blazer hitam
Kemeja putih polos
Rok kain hitam (minimal panjang di bawah lutut termasuk
belahan rok)
Sepatu fantofel hitam (hak 3–5 cm, non flat shoes, non wedges,
non high heels)

Hari II dan IV:
Polo T-shirt putih polos
Celana jeans non ketat
Sepatu kets (olahraga)

Hari III:
a. Baju Batik
b. Celana kain hitam (laki-laki); Rok kain hitam – minimal panjang di
bawah lutut termasuk belahan rok (perempuan)
c. Sepatu fantofel hitam (laki-laki); Sepatu fantofel hitam (hak 3–5
cm, non flat shoes, non wedges, non high heels – (perempuan)
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