
PETUNJUK PELAKSANAAN ORMIK DAN SEMOT 
BAGI MAHASISWA BARU TAHUN AJARAN GENAP 2022/2023 

 

 
 Orientasi Akademik (ORMIK) dan Seminar Motivasi (SEMOT) adalah kegiatan awal yang 

harus diikuti oleh seluruh mahasiswa baru Universitas Bina Sarana Informatika (UBSI) sebelum 
memasuki perkuliahan yang sebenarnya. 

 ORMIK bertujuan untuk memberikan informasi kepada mahasiswa baru UBSI mengenai : 
sarana prasarana kampus, administrasi akademik kemahasiswaan, sistem perkuliahan,  peraturan 
akademik dan peraturan kemahasiswaan, sehingga dengan ORMIK mahasiswa baru diharapkan 
memahami peraturan dan prosedur yang berlaku di lingkungan kampus UBSI. 

Sedangkan SEMOT bertujuan untuk memberikan motivasi kepada seluruh mahasiswa agar 
memiliki semangat yang tinggi dalam menempuh pendidikan, membentuk kepribadian yang 
mandiri dan mengasah softskills sehingga mahasiswa dapat meraih prestasi dan menyelesaikan 
studi di UBSI tepat waktu. 

Kegiatan ORMIK dan SEMOT wajib diikuti oleh seluruh mahasiswa baru UBSI, Setiap 
peserta ORMIK dan SEMOT akan mendapatkan E-Sertifikat. ORMIK dan SEMOT tahun 2023 
diperuntukkan bagi Mahasiswa Baru Tahun Ajaran Genap 2022/2023 yang akan dilaksanakan 
pada : 

 
Hari/ Tanggal : Minggu, 12 Maret 2023 
Waktu  : 06.00 s/d 17.00 WIB 
Tempat  : BSI Convention Center  
     Jl. Raya Kaliabang No. 8 Perwira, Bekasi Utara 

  (Mahasiswa UBSI Kampus : Jabodetabek, Karawang dan Cikampek) 

*Khusus mahasiswa kampus Pontianak pelaksanaan ORMIK dan SEMOT dilakukan secara 
luring di kampus Pontianak dengan tanggal dan waktu yang sama.     
 

Hal-hal yang perlu diperhatikan dan dibawa oleh mahasiswa baru dalam mengikuti kegiatan 
Orientasi Akademik (ORMIK) dan Seminar Motivasi (SEMOT) adalah sebagai berikut : 

 
1. Peserta dengan NIM digit akhir Ganjil contoh : 11231059 memakai atribut :  

a. Kaos polos berwarna Merah dengan ketentuan sebagai berikut: 
- Kaos bagian depan, pada posisi tengah dada di sablon tulisan berwarna biru. 
- Kaos bagian belakang, pada posisi atas tengah punggung di sablon Logo UBSI dan 

tulisan “Kuliah…? BSI Aja !!” berwarna putih. 
b. Memakai celana panjang hitam bagi laki-laki dan celana panjang atau rok panjang hitam 

bagi Wanita. 
c. Topi warna merah dengan Logo UBSI berukuran 4 x 4 cm. 
d. Peserta wanita yang berkerudung, wajib berkerudung warna merah. 
(Ketentuan desain kaos dan topi dapat dilihat di website: http://pendaftaran.bsi.ac.id/ atau 
pada aplikasi android : PMB-UBSI).  

2. Peserta dengan NIM digit akhir Genap contoh: 11230026 memakai atribut : 
a. Kaos polos berwarna Putih dengan ketentuan sebagai berikut: 

- Kaos bagian depan, pada posisi tengah dada di sablon tulisan berwarna biru. 
- Kaos bagian belakang, pada posisi atas tengah punggung di sablon Logo UBSI dan 

tulisan “Kuliah…? BSI Aja !!” berwarna biru. 
b. Memakai celana panjang hitam bagi laki-laki dan celana panjang atau rok panjang hitam 

bagi Wanita  
c. Topi warna putih dengan Logo UBSI berukuran 4 x 4 cm. 
d. Peserta wanita yang berkerudung, wajib berkerudung warna putih. 
(Ketentuan desain kaos dan topi dapat dilihat di website: http://pendaftaran.bsi.ac.id/ atau 
pada aplikasi android : PMB-UBSI).  

http://pendaftaran.bsi.ac.id/
http://pendaftaran.bsi.ac.id/


3. Menggunakan sepatu kets tertutup warna hitam. 
4. Membawa jaket almamater UBSI. 
5. Membawa smartphone (aktif paket internet) untuk absensi dan kuesioner online. 
6. Membawa 1 lembar kertas karton berukuran 50 x 50 cm berwarna putih dan spidol berwarna 

hitam. 
7. Peserta wajib menghafalkan Mars BSI yang ada di channel YouTube : Kuliah BSI Aja. 

dengan link https://bit.ly/marsbsi.  
8. Membawa alat tulis (buku tulis sebanyak 2 pcs ukuran 21 x 16cm dengan tebal 58 halaman, 

pulpen 2 pcs, pensil 2B sebanyak 2 pcs, penghapus pensil sebanyak 2 pcs dan penggaris 
sebanyak 1 pcs berukuran 30cm) yang dimasukan didalam kantong plastik transparan, untuk 
disumbangkan dalam kegiatan bakti sosial. 

9. Seluruh peserta hadir pada pukul 06.00 WIB dan berkumpul di halaman BSI Convention 
Center untuk mengikuti rangkaian acara pembukaan dimulai pada pukul 06.00– 08.30 WIB. 

10. Membawa air minum dalam tumbler (bukan air minum kemasan). 
11. Peserta membawa bekal makan siang dan makanan ringan. 
12. Rundown Upacara. 

a. 06.00 – 07.00 WIB : Peserta Kumpul dilapangan 
b. 07.00 – 07.15 WIB : Persiapan 
c. 07.15 – 08.30 WIB : Upacara pembukaan kegiatan 

✓ Menyanyikan Lagu Indonesia Raya 
✓ Menyanyikan Mars BSI (Lagu Mars Wajib di hapalkan) 
✓ Sambutan Rektor 
✓ Pembacaan Tata Tertib dan Janji Mahasiswa 
✓ Formasi atau Konfigurasi 

d. 08.30 – 12.00 WIB : Pelaksanaan Orientasi Akademik (ORMIK) di Hall C 
e. 12.00 – 13.30 WIB : ISHOMA 
f. 13.30 – 16.30 WIB : Pelaksanaan Seminar Motivasi (SEMOT) di Hall C 
g. 16.30 – 17.00 WIB : Penutupan 

✓ Peserta berkumpul di lapangan 
✓ Formasi atau konfigurasi 
✓ Penutupan  
✓ Penyematan almamater 

 
Seluruh peserta diharapkan sudah sarapan pagi terlebih dahulu sebelum mengikuti acara 

ORMIK dan SEMOT, panitia tidak menyediakan makan atau snack. 
Demikianlah petunjuk pelaksanaan ORMIK dan SEMOT tahun 2023 ini dibuat untuk 

diperhatikan bagi seluruh mahasiswa baru UBSI. Apabila mahasiswa tidak mematuhi 
ketentuan yang sudah ditetapkan oleh panitia, maka mahasiswa dianggap Tidak Hadir dan 
tidak mendapatkan E-sertifikat. Semoga dengan adanya kerja sama semua pihak, kegiatan 
ORMIK dan SEMOT dapat berjalan dengan baik dan lancar. Atas perhatian dan kerja sama yang 
baik diucapkan terima kasih.  

                                                                                                                                          
                         Jakarta, 2 Maret 2023 

 
Ketua Panitia 

ORMIK dan SEMOT Maret 2023 
     

 
                                                                                                                                       
  
 
 
      
                                 Suharyanto, M. Kom 

https://bit.ly/marsbsi


DESAIN KAOS DAN TOPI  
ORMIK DAN SEMOT UNIVERSITAS BINA SARANA INFORMATIKA 

TAHUN AJARAN GENAP 2022/2023 
 
 

1. Ketentuan Peserta dengan NIM digit akhir Ganjil 
 

A. Desain Kaos  

 
Gambar 1. Desain Kaos NIM Digit Terakhir Ganjil 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



B. Desain Topi 

 
Gambar 2. Desain Topi NIM Digit Terakhir Ganjil 

 
 
 

 



2. Ketentuan Peserta dengan NIM digit akhir Genap 
 

A. Desain Kaos  

 
Gambar 3. Desain Kaos NIM Digit Terakhir Genap 

 



B. Desain Topi 

 
Gambar 4. Desain Topi NIM Digit Terakhir Genap 



3. Ketentuan Desain Tulisan pada Kaos  
A. Desain Depan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Gambar 5. Desain Kaos Bagian Depan 
 
 
B. Desain Belakang 

 

 
 

Gambar 6. Desain Kaos Bagian Belakang 


