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1. DESKRIPSI KEGIATAN 

Forum Mahasiswa Bidikmisi Universitas Negeri Malang (Formadiksi 

UM) merupakan organisasi yang menaungi mahasiswa penerima 

Bidikmisi Universitas Negeri Malang (UM) dengan berbagai program 

kerja berdasarkan visi misi serta Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah 

Tangga (AD/ART) organisasi. Seusai pelaksanaan, Formadiksi UM 

memproduksi berita sebagai luaran atau bukti telah terselenggaranya 

kegiatan. Luaran ini tentunya didesain sedemikian rupa, sehingga tidak 

hanya sekadar sebagai suatu bentuk laporan, namun sekaligus 

menjadi product of excellent Formadiksi UM. Bentuk luaran tersebut di 

antaranya berita dan informasi kebidikmisian maupun keformadiksian 

yang dirangkum dalam Majalah IMPRESIF. 

Majalah IMPRESIF merupakan program kerja Formadiksi UM yang 

dinaungi oleh Divisi Jurnalistik yang bertujuan menjadi sarana 

penyaluran bakat mahasiswa penerima Bidikmisi UM pada bidang 

jurnalistik, menjadikan majalah sebagai salah satu media yang akurat  

untuk memenuhi kebutuhan informasi seputar Bidikmisi, sebagai 

product of excellent Formadiksi UM guna meningkatkan eksistensi 

Formadiksi UM, dan memudahkan penyebaran informasi-informasi 

seputar kebidikmisian ke ranah yang lebih luas melalui publikasi online. 

Untuk menjadi sarana penyaluran minat dan bakat mahasiswa 

penerima Bidikmisi UM dalam bidang jurnalistik maka Divisi Jurnalistik 

menyelenggarakan Lomba Desain Cover Majalah IMPRESIF edisi ke-7 

dengan tema “The Ideas”. 

 

2. Arti Tema “The Ideas” 

Pada edisi ke-7, Formadiksi UM mengambil tema yang bernuansa 

memberikan semangat dan pantang menyerah untuk terus berkarya 

serta berinovasi. Semangat berkarya dan berinovasi ini dapat dipupuk 

dengan program kerja seperti warta HUT Formadiksi UM ke-9, 

pendataan prestasi, warta peraih Mawapres UM 2020, dan profil 

alumni Bidikmisi UM. 
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3. PERSYARATAN LOMBA 

a. Peserta merupakan mahasiswa penerima Bidikmisi UM angkatan 

2017–2019. 

b. Peserta wajib men-download file logo Formadiksi UM dan akun 

media sosial Formadiksi UM akan dijadikan satu link dengan file 

panduan.  

c. Peserta wajib  mengikuti seluruh akun media sosial  (Instagram, 

Facebook, Twitter, Line, dan subscribe kanal YouTube) Formadiksi 

UM. 

d. Gambar di cover majalah tidak boleh download dari internet 

(gambar bisa diganti dengan foto kamera atau membuat ilustrasi). 

e. Karya bersifat orisinal dan belum pernah dimuat/dilombakan di 

instansi lainnya. Orisinalitas karya dibuktikan dengan pelampiran 

surat pernyataan pada form pendaftaran dan pengiriman karya.  

f. Karya yang dibuat sesuai dengan tema warna dan tema Majalah 

IMPRESIF edisi ke-7 yaitu “The Ideas”. Tema warna terlampir di 

panduan ini. 

g. Karya dikirim dengan format .png dengan resolusi 300 DPI. 

 

4. TAHAP PENDAFTARAN DAN PENGIRIMAN KARYA 

a. Pendaftaran dan pengiriman karya dilaksanakan pada 5–17 

Agustus 2020 maksimal pukul 23.59 WIB. 

b. Peserta men-download file logo Formadiksi UM dan akun media 

sosial Formadiksi UM akan dijadikan satu link dengan file 

panduan. 

c. Peserta mengisi formulir pendaftaran dan pengiriman karya 

secara online melalui link 

http://formadiksi.um.ac.id/pendaftaran-lomba-desain-cover-

majalah. Pendaftaran dilakukan dengan mengisi biodata 

sesuai yang tertera dalam formulir dan mengunggah file berikut 

pada formulir. 

1. Hasil scan Kartu Tanda Mahasiswa (KTM) (format *jpg atau 

*pdf, maksimal 2 MB) dengan format nama file KTM_Nama 

Lengkap. 

2. Hasil screenshot Siakad (format *jpg atau *pdf, maksimal 2 

MB) dengan format nama file Screenshot_Nama Lengkap. 

3. Hasil scan surat pernyataan orisinalitas karya yang telah 

ditandatangani (format *docx atau *pdf, maksimal 2 MB) 

dengan format nama file Surat Pernyataan_Nama Lengkap. 
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Format surat pernyataan orisinalitas karya terlampir di 

panduan ini. 

4. Hasil scan/screenshot bukti mengikuti seluruh akun media 

sosial Formadiksi UM (format *jpg atau *pdf, maksimal 2 MB) 

dengan format nama file Bukti Mengikuti Akun Media Sosial 

Formadiksi UM_Nama Lengkap. 

5. File karya (format *png maksimal 5 MB) dengan format 

nama file File Karya_Nama Lengkap. 

d. Peserta melakukan konfirmasi melalui WhatApp ke nomor 

0822228164897 (Indra Setiawan) dengan format 

Nama_NIM_Jurusan_Karya Lomba Desain Cover Majalah. 

 

5. PENGHARGAAN UNTUK KARYA TERBAIK  

a. Uang Pembinaan. 

b. E-sertifikat Juara Terpilih + E-sertifikat Kontributor Majalah IMPRESIF. 

c. Karya akan digunakan sebagai cover Majalah IMPRESIF edisi ke-7. 

*Semua peserta akan mendapat E-sertifikat 

 

6. WAKTU PENTING 

9–20 Agustus 2020  : Pendaftaran dan Pengiriman Karya 

27 Agustus 2020  : Pengumuman Pemenang 

 

 

LAYANAN INFORMASI 

• E-mail  : formadiksi@um.ac.id 

• Facebook : Formadiksi UM 

• Instagram : formadiksium 

• Line  : @nkc13701 

• Twitter  : UM_Formadiksi 

• Narahubung : 

Indra Setiawan (082228164897)  
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Lampiran 1 

a. Tema Warna Majalah IMPRESIF Edisi ke-7 

 
 

b. Cover Majalah IMPRESIF Edisi ke-6 

 
35 cm 

File logo Formadiksi UM dan akun media sosial Formadiksi UM akan dijadikan 

satu link dengan file panduan.  

 

c. Font Majalah  

a. Untuk judul : Garamond, Georgia. 

b. Untuk isi : Arial, Tahoma, Verdana. 

  

25 cm 
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Lampiran 2 

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS KARYA 

LOMBA DESAIN COVER MAJALAH IMPRESIF EDISI KE-7 FORMADIKSI UM 

Yang bertanda tangan di bawah ini: 

nama   : 

NIM   : 

fakultas  : 

jurusan/program studi : 

dengan ini menyatakan bahwa karya yang saya ikut sertakan dalam Lomba 

Desain Cover Majalah IMPRESIF edisi ke-7 merupakan karya orisinal dan 

belum pernah dimuat/diikutsertakan di instansi lainnya. 

Demikian pernyataan ini saya buat sebenar-benarnya dalam keadaan sadar 

dan tanpa ada paksaan dari siapapun. Apabila di kemudian hari terbukti 

tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi yang ditetapkan oleh 

Formadiksi UM. 

Kota, Tanggal Bulan 2020 

 

 

 

Nama Lengkap 

NIM 
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