
Timeline Kegiatan

PANDUAN PENDAFTARAN FORMADIKSI UNTUK NEGERI 6 
(FUN #6)

Ketentuan Umum
 

1. Mahasiswa Bidikmisi UM angkatan 2015, 2016, 2017, dan 2018
2. Berkomitmen, bertanggung jawab, dan peduli terhadap lingkungan sosial
3. Bersedia mengikuti rangkaian acara sampai dengan selesai
4. Bersedia menaati tata tertib yang telah ditentukan
5. Bersedia membayar biaya kontribusi untuk operasional kegiatan
6. Wajib mengikuti akun media sosial Formadiksi UM
7. Mengumpulkan formulir pendaftaran, foto copy KTM 1 lembar, screenshot 

bukti sebagai Mahasiswa Bidikmisi
8. Mengumpulkan surat pernyataan kesediaan menjadi volunteer

Mekanisme Pendaftaran

1. Mengisi formulir pendaftaran secara online di laman 
http://formadiksi.um.ac.id/pendaftaran-volunteer-formadiksi-untuk-negeri-fun-6/

 mulai tanggal 14-26 November 2018.
2. Melakukan wawancara dan menyerahkan formulir pendaftaran, foto copy, 

KTM, screenshot bukti sebagai Mahasiswa Bidikmisi dan surat pernyataan 
kesediaan menjadi volunteer pada tanggal 27-28 November 2018 ke sekretariat 
Formadiksi UM Gedung G1 Lt 1 Fakultas Teknik pada pukul 08.00-16.00 WIB.

14-26 November 2018 Secara Online

Kegiatan Tanggal 

Mengisi formulir 
pendaftaran

Mencetak formulir 
pendaftaran

Wawancara dan 
pengumpulan 
berkas persyaratan

Pengumuman bagi 
peserta terpilih

14-26 November 2018

27-28 November 2018

29 November 2018

Tempat

Secara Online

Sekretariat Formadiksi 
UM 

Secara Online

http://formadiksi.um.ac.id/pendaftaran-volunteer-formadiksi-untuk-negeri-fun-6/
http://formadiksi.um.ac.id/pendaftaran-volunteer-formadiksi-untuk-negeri-fun-6/


BENTUK KEGIATAN

Bentuk kegiatan dari Formadiksi Untuk Negeri 6 adalah melaksanakan pengabdian dengan 
cara melakukan pembagian sembako, bersih desa, mengajar secara nonformal dan  
membantu program kerja di daerah tempat pengabdian. Kegiatan ini dilakukan oleh para 
mahasiswa aktif penerima bantuan pendidikan bidikmisi Universitas Negeri Malang.

Ÿ Masyarakat menjadi gemar membaca, siswa belajar dengan tekun 
dan menghindari perilaku menyontek.

Ÿ Pengenalan dolanan tradisional pada level PAUD dan TK.
Ÿ Terselenggarakannya administrasi desa yang berbasis 

komputerisasi.
Ÿ Mengedukasi masyarakat terkait prosedur pengurusan administrasi 

pembuatan KTP, KK, Akta kelahiran/kematian, SIM, Surat 
Kematian, dan dokumen penting lainnya.

Ÿ Gerakan sadar pendidikan tinggi di desa, membangun desa literasi, 
sosialisasi program Bidikmisi.

PENDIDIKAN

PEREKONOMIAN
Ÿ Pemberian  keterampilan  kepada penduduk disesuaikan 

dengan potensi desa dan kemampuan penduduk sehingga 
dapat berwirausaha mandiri.

Ÿ Meningkatkan pendapatan desa melalui desa wisata, 
pemberian pelatihan online marketing  untuk memasarkan 
hasil UKM desa, gerakan giat menabung bagi siswa di 
sekolah.

Ÿ Akuntabilitas anggaran di tempat ibadah.
Ÿ Memaksimalkan tenaga penduduk desa dalam penyerapan 

anggaran desa terkait pembangunan sarpras desa.
Ÿ Perintisan BUMDES.

SOSIAL

Ÿ Meningkatnya semangat gotong 

royong.

Ÿ Para pemuda aktif dalam 

organisasi kepemudaan di desa



KEAGAMAAN 
Ÿ Di  masjid-masjid,  musholla, terdapat kegiatan keagamaan 

seperti: sholat berjamaah lima waktu, majlis ta'lim, TPA 
dan kegiatan lainnya. 

Ÿ Membangun ketahanan keluarga dengan penguatan nilai 
agama.

Ÿ Menyelenggarakan Musabaqah Tilawatil Qur'an tingkat 
desa.

 LINGKUNGAN HIDUP 

Ÿ Lingkungan hidup yang nyaman, bersih, tidak ada lahan 
kosong  yang tidak produktif. 

Ÿ Terdapat tanaman toga di masing-masing rumah.
Ÿ Terbentuknya kelompok masyarakat yang peduli 

lingkungan.
Ÿ Adanya bank sampah, meminimalisir kebiasaan membuang 

sampah di sungai.

KESEHATAN 
Ÿ Sosialisasi hidup bersih dan sehat di sekolah-sekolah.
Ÿ Sosialiasi hidup sehat anti narkoba.

TATA ADMINISTRASI DESA 
DAN  LAYANAN PUBLIK DESA

Ÿ Pendampingan tertib pelayanan dan tertib pengarsipan, pendataan keluarga dan 
kelengkapan catatan sipil.

Ÿ Pembelajaran tentang pengecekan nomor-nomor surat masuk dan keluar serta penyusunan 
yang benar, dan pembuatan beberapa x-banner terkait dengan alur pengurusan 
administrasi kependudukan di desa.

Ÿ Pemberian pelatihan bagi perangkat desa 
terkait cara membuat website/blog desa.

Ÿ Pelatihan pembuatan laporan keuangan yang 
baik.

BENTUK KEGIATAN
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