
 
  



 

PANDUAN PENDAFTARAN DEBATE TRAINING PROGRAMME (DTP) 

FORMADIKSI UM TAHUN 2020 

 

A. LATAR BELAKANG 

Mahasiswa penerima Bidikmisi Universitas Negeri Malang (UM) 

merupakan mahasiswa terpilih dari ribuan pelamar. Tentunya mahasiswa 

penerima Bidikmisi UM memiliki minat dan bakat di berbagai bidang yang 

perlu dikembangkan. Forum Mahasiswa Bidikmisi Universitas Negeri Malang 

(Formadiksi UM) berupaya mewujudkan suatu kegiatan yang mampu 

menampung dan memberdayakan minat dan bakat mahasiswa penerima 

Bidikmisi UM. Selain melakukan tugas-tugas yang telah tertera di Anggaran 

Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Formadiksi UM Tahun 2020, 

harapannya pula kegiatan ini dapat memberikan kesempatan belajar untuk 

mahasiswa penerima Bidikmisi UM, salah satunya di bidang keahlian debat. 

Oleh karena itu, diadakanlah kegiatan Debate Training Programme (DTP) 

tahun 2020.  

Kegiatan Debate Training Programme tahun 2020 ini dituangkan 

dalam bentuk kegiatan pelatihan debat untuk mahasiswa penerima Bidikmisi 

UM secara online via Google Meet selama 8 kali pertemuan di bawah 

bimbingan pelatih profesional. Selain memberikan kesempatan untuk belajar, 

Formadiksi UM juga berharap dengan adanya kegiatan ini, mahasiswa 

penerima Bidikmisi UM memiliki keterampilan atau bekal untuk dirinya di 

dunia luar nantinya. Harapan lainnya, dengan diadakannya kegiatan ini, dapat 

menunjang prestasi mahasiswa penerima Bidikmisi UM. Setelah kegiatan ini 

selesai, diharapkan peserta Debate Training Programme dapat mengikuti 

lomba atau berprestasi sehingga dapat mengharumkan nama Univesitas 

Negeri Malang.  
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B. TEMA 

"Melatih Mahasiswa Penerima Bidikmisi UM untuk Kreatif dan 

Bernalar Tinggi dalam Bersuara sebagai Generasi Penerus Bangsa" 

 

C. KETENTUAN UMUM 

1) Peserta merupakan mahasiswa aktif penerima Bidikmisi UM angkatan 

2017–2019. 

2) Peserta wajib mengikuti akun media sosial Formadiksi UM disertai 

dengan bukti berupa screenshot (minimal mengikuti dua akun). Lalu 

disimpan dengan format DTP_Nama Peserta_Fakultas _Prodi_NIM 

dalam bentuk .jpg, .jpeg, .png, atau .pdf dengan maksimal ukuran file 2 

MB. 

3) Screenshot identitas akun Siakad sebagai bukti mahasiswa penerima 

Bidikmisi disimpan dengan format DTP_Nama Peserta_Fakultas_ 

Prodi_NIM dalam bentuk .jpg, .jpeg, .png, atau .pdf dengan maksimal 

ukuran file 2 MB. 

4) Peserta mendaftarkan diri dan mengunggah screenshot identitas akun 

Siakad serta bukti mengikuti akun media sosial Formadiksi UM melalui 

link http://formadiksi.um.ac.id/pendaftaran-dtp-2020/  

5) Peserta melakukan konfirmasi pendaftaran dengan format DTP_Nama 

Peserta_Fakultas_Prodi_NIM. Contoh: DTP_Deni Setiawan_FMIPA_S1 

Pendidikan Fisika_170321621111 dan dikirimkan ke nomor WhatsApp: 

085785322608 (Ayu Anggraeni).  

6) Peserta tidak dipungut biaya apapun (gratis). 

7) Peserta wajib mengikuti peraturan-peraturan mengenai Debate Training 

Programme yang akan disampaikan saat meet up. 
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D. FASILITAS 

 Ilmu bermanfaat  

 Menambah pengalaman  

 Relasi baru  

 E-Sertifikat*  

*E-sertifikat akan diberikan jika peserta mengikuti aturan yang berlaku 

yang akan disampaikan pada meet up pertama. 

 

E. TEKNIS KEGIATAN  

 DTP tahun 2020 dilaksanakan secara online melalui Google Meet.  

 DTP tahun 2020 dilakukan selama 8× pertemuan yaitu setiap hari Sabtu 

dan Minggu. 

 DTP tahun 2020 dimulai pukul 15.30–17.00 WIB. Peserta mulai join 

pukul 15.00 WIB dan melakukan presensi sampai 15.30 WIB. 

 Seluruh peserta DTP tahun 2020 wajib mematuhi peraturan yang akan 

disampaikan saat meet up. 

 Peserta yang berhalangan hadir atau terlambat, wajib konfirmasi H-1 

kepada contact person yang tertera. 

 Peserta yang alpa (tidak mengikuti kegiatan tanpa konfirmasi) lebih dari 

dua kali, tidak akan mendapat sertifikat. 

 

F. TIMELINE 

Keterangan Waktu 

Pendaftaran 10–29 Agustus 2020 

Meet Up  10 September 2020 

Pelatihan 12 September–4 Oktober 2020 
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G. LAYANAN INFORMASI 

 E-mail  : formadiksi@um.ac.id 

 Facebook : Formadiksi UM 

 Instagram : formadiksium 

 Line  : @nkc1370I 

 Twitter  : UM_Formadiksi 

 Narahubung : 

0822-3483-8375 (Mahar) 

0821-3814-1479 (Dima)  
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