
 

  



A. Latar Belakang   

Mahasiswa penerima bantuan biaya pendidikan Bidikmisi merupakan mahasiswa terpilih 

dari ribuan pelamar bantuan biaya pendidikan Bidikmisi. Tentunya mahasiswa penerima bantuan 

biaya pendidikan Bidikmisi memiliki minat dan bakat di berbagai bidang yang perlu 

dikembangkan.  

Sehubungan dengan hal tersebut, maka perlu diadakan kegiatan untuk menyalurkan dan 

mengasah minat dan bakat mahasiswa Bidikmisi tersebut. Maka dari itu Forum Mahasiswa 

Bidikmisi Universitas Negeri Malang (Formadiksi UM) berupaya mewujudkan suatu kegiatan 

yang mampu menampung dan memberdayakan minat dan bakat mahasiswa Bidikmisi. Selain 

melakukan tugas-tugas yang telah tertera di AD/ART Formadiksi UM, harapannya pula kegiatan 

ini dapat memberikan kesempatan belajar untuk para mahasiswa Bidikmisi. 

Kegiatan Formadiksi Debate Training Programme ini dituangkan dalam bentuk kegiatan 

pelatihan untuk mahasiswa Bidikmisi UM yang mana nantinya akan dilatih secara berkala oleh 

tenaga profesional selama 8 kali pertemuan. Selain memberikan kesempatan untuk belajar, 

Formadiksi UM juga berharap dengan adanya kegiatan ini nantinya mahasiswa Bidikmisi 

memiliki keterampilan atau bekal untuk dirinya di dunia luar nantinya. Harapan lain dengan 

diadakannya kegiatan ini adalah untuk menunjang prestasi mahasiswa Bidikmisi, nantinya ketika 

kegiatan ini selesai diharapkan ada mahasiswa binaan Formadiksi yang dapat mengikuti lomba 

atau berprestasi. 

B. Nama Kegiatan  

Debate Training Programme 

C. Penyelenggara  

Forum Mahasiswa Bidikmisi Universitas Negeri Malang (FORMADIKSI UM)  

D. Tema  

Tingkatkan kemampuan nalar bicara mahasiswa sebagai penopang dalam persaingan global di 

masa yang akan datang. 

 



E. Ketentuan-ketentuan 

1) Peserta merupakan Mahasiswa aktif (D3/S1) penerima bantuan biaya pendidikan Bidikmisi 

dari Universitas Negeri Malang. 

2) Peserta mengisi formulir pendaftaran pada link http://bit.ly/2y4n1ZZ  

3) Peserta melakukan konfirmasi pendaftaran dengan format DTP_NAMA 

PESERTA_Fakultas_NIM contoh DTP_ALBETO_FS_1602267546271 dan dikirimkan ke 

nomor wa : +62 813-5923-1108 (Gevin) 

                 +62 813-3023-3197 (Jushita) 

4) Peserta akan mendapatkan balasan jika diterima menjadi peserta Debate Training 

Programm. 

5) Peserta yang telah diterima melakukan pembayaran Rp40.000,00 dengan membayar 

Rp20.000,00 di awal dan sisanya dicicil Rp5.000,00 setiap pertemuan. 

F. Fasilitas 

1) Tempat pelatihan 

2) Ilmu bermanfaat 

3) Konsumsi 

4) sertifikat*  

*sertifikat akan diberikan jika peserta mengikuti aturan yang berlaku yang akan disampaikan 

pada meetup pertama 

 

http://bit.ly/2y4n1ZZ

