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Peraturan yang harus ditaati peserta Open Recruitment Pengurus Formadiksi UM agar kegiatan 

dapat berjalan dengan lancar dan kondusif, di antaranya: 

1. Peserta harus datang tepat waktu sesuai jam yang telah ditentukan oleh panitia. 

2. Peserta wajib mengikuti kegiatan dari awal hingga akhir. 

3. Peserta wajib mematuhi dan hadir sesuai pembagian sesi Focus Group Discussion (FGD) 

yang telah ditentukan, apabila ingin mengganti jadwal sesi harap konfirmasi ke panitia 

dengan alasan yang rasional. 

4. Bagi peserta dimohon menggunakan HP secara bijak. 

5. Seluruh peserta diwajibkan menggunakan pakaian rapi dan sopan yang telah ditentukan 

oleh panitia. 

6. Peserta dilarang merokok saat kegiatan berlangsung, baik di dalam maupun di luar ruangan 

dan di penginapan (peserta dari Kampus 3 UM). 

7. Bagi peserta dimohon menjaga etika dan sopan santun serta diharap kondusif saat kegiatan 

berlangsung. 

8. Bagi peserta yang meninggalkan kegiatan harus izin kepada panitia. 

9. Menjaga kebersihan di tempat berlangsungnya kegiatan. 

10. Peserta bertanggung jawab atas barang pribadinya, apabila ada kehilangan bukan tanggung 

jawab panitia. 

11. Peserta diharap melapor kepada panitia jika merasa sakit. 

12. Peserta diperkenankan untuk membawa obat-obatan pribadi. 

13. Dilarang membawa senjata tajam, obat-obatan terlarang, dan minuman keras. 

 

 

 

 

 

 



Catatan 

1. Catatan pelanggaran dan kelengkapan berkas akan sangat berpengaruh pada penilaian. 

2. Tahap wawancara dilaksanakan pada tanggal 1 Februari 2020 di Sekretariat Formadiksi 

UM Gedung G1 lantai 1 UM mulai pukul 07.00 WIB dengan membawa kelengkapan 

berkas sebagai berikut: 

a. Formulir pendaftaran yang telah dicetak; 

b. Fotokopi KTM 1 lembar; 

c. Menunjukkan screenshot Siakad sebagai bukti pendaftar merupakan mahasiswa 

penerima Bidikmisi Universitas Negeri Malang; 

d. Menunjukkan screenshot bukti mengikuti seluruh akun media sosial Formadiksi UM; 

e. Fotokopi KRS semester yang ditempuh; 

f. Portofolio bagi pendaftar yang memilih Divisi Informasi dan Komunikasi dan Divisi 

Dana Usaha; dan 

g. Fotokopi sertifikat BSCB (Bidikmisi Students’ Capacity Building) atau PKMB 

(Pengenalan Kebidikmisian Mahasiswa Baru). 

h. Seluruh kelengkapan berkas dimasukkan dalam map kertas warna biru. Bagian depan 

map ditempeli/dikaitkan dengan selembar kertas (ukuran dan jenis kertas bebas), di 

kertas tersebut diberi identitas nama, NIM, dan dua divisi yang dipilih secara berurutan. 

3. Tahap Focus Group Discussion dilaksanakan pada tanggal 2 Februari 2020 di Kanopi Putih 

Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (antara gedung Fisika dan Biologi) UM 

pukul 07.00 WIB untuk sesi 1 dan pukul 10.15 WIB untuk sesi 2 (daftar nama-nama untuk 

setiap sesi diinformasikan saat wawancara) dengan membawa nametag masing masing. 

4. Saat tahap Focus Group Discussion, peserta diharap datang 10 menit lebih awal. 

5. Dresscode saat tahap wawancara adalah peserta menggunakan atasan kemeja bebas rapi, 

bawahan bebas sopan, dan kerudung bebas sopan, dan sepatu bebas, sedangkan untuk 

Focus Group Discussion adalah peserta menggunakan pakaian atasan batik, bawahan hitam 

non-jeans, dan jilbab hitam bagi yang berjilbab, dan sepatu bebas. 


