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A. PENDAHULUAN 

Mahasiswa penerima Bidikmisi merupakan mahasiswa terpilih dari ribuan 

pelamar bantuan biaya pendidikan Bidikmisi. Tentunya mahasiswa penerima 

Bidikmisi memiliki minat dan bakat di berbagai bidang, seperti fotografi, desain, dan 

seni yang perlu dikembangkan.  

Sehubungan dengan hal tersebut, maka perlu diadakan kegiatan untuk 

menyalurkan minat dan bakat mahasiswa penerima Bidikmisi. Salah satunya di bidang 

fotografi yang di dalamnya mereka dituntut untuk berpikir kreatif dalam menuangkan 

ide dan gagasan yang dimiliki ke dalam bentuk foto. Selain dalam bidang fotografi, 

terdapat pula bidang desain poster. Dalam desain poster mahasiswa penerima 

Bidikmisi juga akan dituntut untuk berpikir kreatif dalam menuangkan ide dan 

gagasan yang mereka miliki dalam bentuk desain visual.  

 

Kemudian, tak dapat dipungkiri pula jika mahasiswa penerima Bidikmisi juga 

memiliki minat dan bakat dalam bidang kesenian. Salah satunya adalah bidang tarik 

suara dan Menyanyi. Mengingat banyaknya kompetisi pencarian bakat di bidang tarik 

suara dan Menyanyi pada saat ini, terdapat pula mahasiswa penerima Bidikmisi yang 

ingin unjuk diri dalam bidang tersebut. Maka dari itu, lomba menyanyi dan lomba 

akustik merupakan salah satu terobosan yang cocok untuk menjembatani mahasiswa 

penerima Bidikmisi dalam menyalurkan bakat dan minatnya di bidang kesenian. 

 

B. TEMA UMUM KEGIATAN 

“Bergerak dan Berkarya Sebagai Kader Bangsa” 

Mahasiswa penerima Bidikmisi dapat selalu tergerak menciptakan prestasi-prestasi 

dan karya-karya sebagai sumbangsihnya untuk bangsa. 

 

C. TEMA LOMBA FORMADIKSI IDOL (VOICE) 

“Alunkan Nada Perjuangan Merah Putihmu!” 

Mahasiswa penerima Bidikmisi diharapkan mampu menyuarakan perjuangan cinta 

tanah air melalui alunan lagu. 
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D. KETENTUAN LOMBA 

1. Peserta merupakan mahasiswa (D3/S1) penerima Bidikmisi dari seluruh 

perguruan tinggi di Indonesia. 

2. Peserta bersifat perorangan/individu (bukan tim). 

3. Biaya pendaftaran: Rp20.000,00/karya. 

4. Karya bersifat orisinal (asli). 

5. Peserta lomba menyanyi dapat mengirimkan lebih dari satu karya. 

6. Peserta dapat mengikuti lebih dari satu kategori lomba. 

7. Durasi karya maksimal 5 menit. 

8. Peserta lomba wajib untuk memperhatikan kesesuaian karya dengan tema. 

9. Peserta boleh menggunakan iringan minus one dengan kualitas baik (durasi tidak 

boleh lebih dari 5 menit) yang disiapkan oleh peserta. 

10. Peserta tidak diperbolehkan menambahkan sumber suara selain iringan minus one 

yang telah disiapkan. 

11. Pengambilan video menggunakan kamera statis dan terlihat seluruh ruang gerak 

penyanyi. 

12. Penampilan peserta harus terlihat jelas dan zoom in (dekat dengan layar). 

13. Hasil rekaman audio visual harus terdengar, terlihat jelas, dan tidak boleh 

direkayasa/diedit.  

14. Peserta membawakan satu lagu dengan ketentuan:  

a. Bergenre Pop 

b. Lagu Indonesia yang mengarah/sesuai dengan tema lomba. 

15. Karya wajib di-upload di akun Instagram peserta dengan menggunakan caption 

yang menarik/memotivasi dan hashtag #BSIC2020 serta menandai akun 

Instagram Formadiksi UM (@formadiksium). 

16. Karya yang dikirimkan disimpan dengan format .mp4 (HD dengan resolusi 720p).  

17. Peserta wajib mengikuti akun resmi media sosial Formadiksi UM. 

18. Peserta yang tidak menaati Ketentuan Lomba nomor 1–4 akan didiskualifikasi.  

19. Peserta yang tidak menaati Ketentuan Lomba nomor 7–15 akan dikenakan 

pengurangan nilai sesuai keputusan dewan juri.  

20. Keputusan dewan juri adalah mutlak dan tidak dapat diganggu gugat. 
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E. KRITERIA PENILAIAN 

 Teknik Vokal (40%) 

 Interpretasi Lagu (30%) 

 Penampilan (30%)  

 

F. ALUR PENDAFTARAN 

1. Peserta lomba Menyanyi melakukan registrasi biaya pendaftaran sebesar 

Rp20.000,00 melalui rekening BRI 623401003376506 (a.n. Anggi Icha Larasati). 

2. Melakukan konfirmasi pembayaran melalui SMS atau WhatsApp ke nomor 

082234838375 (a.n. Acesa Maharddhika Prawira Kusuma) dengan format B-

sic_Menyanyi_Nama_Perguruan Tinggi_Tanggal Pembayaran dengan 

menyertakan bukti foto pembayaran. 

3. Peserta menyiapkan link post/unggahan karya di akun Instagram peserta untuk 

dilampirkan dalam form pendaftaran. 

4. File karya peserta disimpan dengan format MENYANYI B-sic_Nama 

Peserta_Judul Karya_Perguruan Tinggi dan dalam bentuk .mp4. 

5. Bukti mahasiswa penerima Bidikmisi disimpan dengan format B-sic_ 

Menyanyi_Nama Peserta_Perguruan Tinggi_Bidikmisi dalam bentuk .jpg, 

.jpeg, .png, atau .pdf. 

6. Bukti pembayaran disimpan dengan format B-sic_Menyanyi_Nama 

Peserta_Perguruan Tinggi_Tanggal Pembayaran dalam bentuk .jpg, .jpeg, 

.png, atau .pdf. 

7. Foto formal ukuran 3×4 dan hasil scan/foto KTM disimpan dalam bentuk .jpg, 

.jpeg, .png, atau .pdf. dengan format: 

 B-sic_Menyanyi_Nama Peserta_Perguruan Tinggi_Foto Formal 

 B-sic_Menyanyi_Nama Peserta_Perguruan Tinggi_KTM  

8. Peserta mendaftarkan diri sekaligus mengirimkan karyanya secara online melalui 

link berikut: http://formadiksi.um.ac.id/pendaftaran-b-sic-2020/ 

9. Melakukan konfirmasi pendaftaran melalui SMS atau WhatsApp ke nomor 

081252826167 (a.n. Anjar Dwi Hariadi) dengan format B-

sic_Menyanyi_Nama Peserta_Judul Karya_Perguruan Tinggi. 

 

 

http://formadiksi.um.ac.id/pendaftaran-b-sic-2020/
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G. PENGHARGAAN 

1. Juara 1: Uang Pembinaan + E-sertifikat 

2. Juara 2: Uang Pembinaan + E-sertifikat 

3. Juara 3: Uang Pembinaan + E-sertifikat 

(*Semua peserta lomba mendapatkan e-sertifikat) 

 

H. TIMELINE 

 Pembukaan lomba    : 16 Agustus 2020  

 Pendaftaran  dan pengiriman karya : 16 Agustus–12 Oktober 2020 

 Penutupan lomba dan karya   : 12 Oktober 2020  

 Pengumuman     : 18 November 2020 

 

I. LAYANAN INFORMASI 

 Website  : formadiksi.um.ac.id 

 Email  : formadiksi@um.ac.id 

 Instagram  : formadiksium  

 Twitter  : UM_Formadiksi  

 Facebook  : Formadiksi UM 

 Narahubung : 

0812-1631-9101 (Anggi Icha Larasati) 

0822-2816-4897 (Indra Setiawan) 
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