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KEFORMADIKSIAN 

1. Apa saja tugas dan fungsi Formadiksi UM? 

Jawab: Formadiksi UM memiliki fungsi sesuai dengan Visi dan Misi Formadiksi UM 

yaitu sebagai berikut: 

Visi 

Terwujudnya suatu organisasi kekeluargaan sebagai wadah mahasiswa penerima 

bantuan biaya pendidikan Bidikmisi Universitas Negeri Malang yang berintelektual, 

bermoral, inovatif, dan kontributif. 

Misi 

Menjalin dan mempererat tali silaturahmi antar mahasiswa penerima bantuan biaya 

pendidikan Bidikmisi Universitas Negeri Malang dengan berpegang teguh pada nilai-

nilai Pancasila dan berbasis kekeluargaan, Meningkatkan prestasi baik akademik 

maupun non akademik secara berimbang melalui motivasi dan pengembangan 

potensi, Meningkatkan kepribadian unggul dan budi pekerti luhur berlandaskan iman 

dan takwa, Menumbuhkan dan mengaktualisasikan daya cipta sebagai bentuk 

sumbangsih kepada masyarakat. 

2. Adakah program Formadiksi UM ke depan guna meningkatkan prestasi dan nilai 

akademik mahasiswa penerima Bidikmisi? 

Jawab: Pada tahun 2020 ini sendiri Formadiksi UM memiliki program Pusat Layanan 

Advokasi dan Kesejahteraan Mahasiswa. Kami sangat terbuka apabila  mahasiswa 

penerima Bidikmisi memiliki kesulitan akademik dan dapat memanfaatkan 

keberadaan program kerja dengan menghubungi Divisi Advokesma Formadiksi UM. 

3. Selain membuat PKM apakah anak Bidikmisi wajib ikut lomba ? Apakah Formadiksi 

UM itu sama halnya seperti BEM ? 

Jawab : Sebenarnya mahasiswa penerima Bidikmisi bukan diwajibkan mengikuti 

lomba tapi diharapkan mahasiswa penerima Bidikmisi dapat berprestasi dan 

menyalurkan bakat dan minat dari mahasiswa penerima Bidikmisi. Formadiksi UM 

berbeda dengan BEM karena Formadiksi UM adalah organisasi non pemerintahan 

yang mandiri dan independent serta langsung di bawah naungan bagian 

Kemahasiswaan UM. 
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4. Bisakah menjadi pengurus Formadiksi UM walaupun sudah semester 5?6? 

Jawab : Bisa namun nantinya akan menyesuaikan dengan kebijakan pengurus yang 

menjabat pada periode tersebut. 

5. Bagaimana tugas dari Formadiksi UM di bidang PKM ? 

Jawab: Di bidang PKM Formadiksi UM melakukan pendampingan pembuatan 

PKM bagi mahasiswa penerima Bidikmisi. 

6. Apakah Formadiksi UM bekerja sama dengan Formadiksi UM antar kampus ? 

Jawab: Ya. Kami bekerja sama baik dengan organisasi Bidikmisi di Jawa Timur dan 

se-Indonesia. 

7. Acara apakah yang dilakukan agar teman Bidikmisi bisa kenal satu sama lainnya ? 

Misalnya beda angkatan. 

Jawab: Terdapat acara meet up antara mahasiswa penerima Bidikmisi di setiap 

fakultas. Namun sebenarnya di semua kegiatan Formadiksi UM bisa digunakan 

sebagai ajang silaturahmi mahasiswa penerima Bidikmisi UM semua angkatan. 

8. Apakah yang pengurus Formadiksi UM lakukan untuk mengajak anggota aktif 

berperan dalam segala bentuk kegiatan ? 

Jawab : Formadiksi UM membuka seluas-luasnya bagi mahasiswa penerima 

Bidikmisi untuk turun aktif mengikuti kegiatan Formadiksi UM kami telah 

menyosaliasikan seluruh kegiatan yang akan dilaksanakan mellaui semua media 

sosial yang kami punya. 

9. Apakah penerima Bidikmisi Kuota Tambahan tahun kemarin, harus mengikuti 

BSCB di tahun ini? 

Jawab: Tidak wajib mengikuti, tetapi jika ingin mengikuti sangat diperbolehkan. 

10. Apa acara Formadiksi UM yang akan diselenggarakan dalam waktu dekat ini?  

Jawab: Acara terdekat Formadiksi UM adalah Formadiksi Center, Pengenalan 

Kebidikmisian bagi Mahasiswa Baru, Pendampingan PKM, Lomba Karya Tulis 

Ilmiah Nasional, Bidikmisi Bersyukur, B-SIC, dan masih banyak lagi. 
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11. Apakah Formadiksi UM mempunyai tujuan untuk menjadikan setiap 

mahasiswa penerima Bidikmisi lulus dengan baik? 

Jawab: Setiap program kerja, agenda, dan kebijakan yang dikeluarkan oleh 

Formadiksi UM merupakan cara bagi Formadiksi UM untuk meningkatkan 

kemampuan mahasiswa penerima Bidikmisi UM baik di bidang akademik dan non 

akademik. 

12. Dimana saya bisa menemui pengurus harian Formadiksi UM, saat ingin 

berbincang 

Jawab: Formadiksi UM memiliki sekretariat dikampus di gedung G1 belakang 

PTIK. Pada hari Senin sampai Jum'at. 

13. Apa saja trik dan kunci sukses organisasi yang mampu berdikari dan sangat besar 

perannya dalam membantu mahasiwa? 

Jawab: Kekompakan dan rasa kekeluargaan antar anggota. Tidak ada jarak sebagai 

pengurus ataupun anggota mahasiswa penerima Bidikmisi, kita harus sadar bahwa 

kita adalah sama, berasal dari keluarga yang kurang mampu. Sehingga jalinan 

silaturahmi kita cukup baik untuk bersama menata masa depan dengan memperbaiki 

derajat keluarga. 

14. Apakah ada program kerja dari Formadiksi UM yang berusaha untuk meningkatkan 

kesejahteraan sosial terutama anak jalanan? 

Jawab: Formadiksi UM memiiliki program kerja dibidang sosial yaitu Formadiksi 

Untuk Negeri (FUN) yang menyasar masyarakat pra-sejahtera. Untuk program kerja 

anak jalanan belum ada, mungkin selanjutnya bisa diadakan. 

15. Ketika awal perencanaan proker atau ketika lokakarya, apakah ada anggaran atau 

rencana dana yang bersumber dari Donasi 1% atau bagaimana kebijakannya ? 

Jawab : Seluruh program kerja Formadiksi UM menggunakan dana Formadiksi 

UM yang diperoleh dari Dana donasi 1%. 

 


