
 

 

  



 

 

 

 

 

 

PANDUAN LOMBA  

DESAIN LOGO HUT KE-10 FORMADIKSI UM  

DAN JARGON KIP KULIAH UM TAHUN 2021 

 

A. Deskripsi Kegiatan 

Forum Mahasiswa Bidikmisi Universitas Negeri Malang (Formadiksi UM) sebagai 

organisasi yang menaungi mahasiswa penerima Bidikmisi dan KIP Kuliah di 

Universitas Negeri Malang (UM) telah berdedikasi untuk terus melayani dan 

menangani segala permasalahan mahasiswa penerima Bidikmisi dan KIP Kuliah UM. 

Dari tahun ke tahun Formadiksi UM telah berkomitmen untuk membantu mahasiswa 

penerima Bidikmisi dan KIP Kuliah UM untuk mendapatkan informasi valid seputar 

kebidikmisian dan KIP Kuliah, serta menyelenggarakan banyak kegiatan untuk 

memfasilitasi minat dan bakat mahasiswa penerima Bidikmisi dan KIP Kuliah selama 

masa perkuliahan di UM. Dengan banyaknya mahasiswa penerima Bidikmisi dan KIP 

Kuliah UM yang berprestasi baik di bidang akademik maupun nonakademik, hal ini 

membuat Formadiksi UM ingin terus memfasilitasi dan memberikan pelayanan 

terbaik terhadap mahasiswa penerima Bidikmisi dan KIP Kuliah UM. 

Sebagai wujud rasa syukur atas dedikasinya selama ini, Formadiksi UM akan  

memperingatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-10 Formadiksi UM. Harapannya di usia 

yang ke-10, Formadiksi UM semakin gemilang dan sukses dalam menyelenggarakan 

berbagai program kerja untuk mahasiswa penerima Bidikmisi dan KIP Kuliah UM.  

Untuk memeriahkan peringatan HUT ke-10 Formadiksi UM, maka Formadiksi UM 

menyelenggarakan Lomba Desain Logo HUT ke-10 Formadiksi UM dan Jargon KIP 

Kuliah UM dengan harapan mampu melambangkan eksistensi dari Formadiksi UM 

serta mampu meningkatkan semangat mahasiswa penerima Bidimisi dan KIP Kuliah 

dalam menggapai prestasi. 

  



 

 

 

 

 

 

B. Timeline 

▪ Pembukaan Pendaftaran dan Pengiriman Karya: 15−25 Maret 2021 

▪ Penutupan: 25 Maret 2021 (Pukul 19.00 WIB) 

▪ Penilaian: 26−28 Maret 2021 

▪ Pengumuman: 30 Maret 2021 

C. Persyaratan Umum 

1. Peserta merupakan mahasiswa penerima Bidikmisi UM angkatan 2017−2019 

dan KIP Kuliah UM angkatan 2020. 

2. Peserta wajib mengikuti seluruh akun media sosial (Instagram, Facebook, 

Twitter, Line, dan subscribe kanal YouTube) Formadiksi UM. 

3. Peserta diperbolehkan mengikuti lebih dari 1 kategori lomba.  

4. Karya bersifat orisinal dan belum pernah dimuat/dilombakan di instansi 

lainnya. Orisinalitas karya dibuktikan dengan pelampiran surat pernyataan 

pada form pendaftaran dan pengiriman karya. 

D. Persyaratan Khusus 

▪ Lomba Desain Logo HUT ke-10 Formadiksi UM 

1. Karya yang dibuat sesuai dengan deskripsi kegiatan dan wajib 

mengandung warna keemasan sebagai lambang dari kejayaan 

Formadiksi UM di umur yang ke-10. 

2. Karya yang dibuat tidak menggunakan bentuk, elemen, partikel, hiasan, 

dan/atau ikon yang mengandung unsur SARA, terlarang, dan tidak 

pantas. 

3. Peserta wajib menyertakan filosofi karya dan dikirim dengan format 

.pdf dengan ukuran file maksimal 1 MB. 

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

  



 

 

 

 

 

▪ Lomba Jargon KIP Kuliah UM 

1. Peserta merupakan mahasiswa penerima KIP Kuliah angkatan 2020. 

2. Karya dibuat sesuai dengan tujuan dan harapan mahasiswa penerima 

KIP Kuliah UM serta maksimal terdiri dari 10 kata. 

3. Karya tidak mengandung unsur SARA, baik itu kata-kata maupun 

gerakan yang dibuat. 

4. Peserta wajib menyertakan video pelafalan jargon disertai gerakan dan 

dikirim dengan format .mp4 dengan ukuran maksimal 10 MB. 

E. Alur Pendaftaran dan Pengiriman Karya 

▪ Pendaftaran dan pengiriman karya dimulai pada 15 Maret 2021 dengan batas 

akhir pengumpulan pada 24 Maret 2021 pukul 19.00 WIB. 

▪ Peserta mengisi formulir pendaftaran dan pengiriman karya secara online 

melalui link http://formadiksi.um.ac.id/formulir-pendaftaran-lomba-desain-

logo-hut-ke-10-dan-jargon-kip-kuliah/. Pendaftaran dilakukan dengan 

mengisi biodata yang tertera dalam formulir dan mengunggah file berikut 

pada formulir. 

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

maksimal 1 MB) dengan format nama file KTM_Nama Lengkap. 

2. Hasil screenshot Siakad (format .jpg atau .png, maksimal 1 MB) dengan 

format nama file Siakad_Nama Lengkap. 

3. Hasil scan surat pernyataan orisinalitas karya yang telah ditandatangani 

(format .pdf, maksimal 1 MB) dengan format nama file Surat 

Pernyataan_Nama Lengkap. 

4. Hasil scan/screenshot bukti mengikuti seluruh akun media sosial 

Formadiksi UM (format .jpg atau .pdf, maksimal 1 MB) dengan format 

nama file Bukti Akun Medsos Formadiksi UM_Nama Lengkap. 
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5. File karya logo (format .png, maksimal 5 MB) dengan format nama file 

Logo_Nama Lengkap dan filosofi logo (format .pdf, maksimal 1 MB) 

dengan format nama file Filosofi Logo_Nama Lengkap untuk peserta 

Lomba Logo HUT ke-10 Formadiksi UM. 

6. File video pelafalan dan gerakan jargon (format .mp4, maksimal 10 MB) 

dengan format nama file Pelafalan dan Gerakan Jargon_Nama Lengkap 

untuk peserta Lomba Jargon KIP Kuliah UM. 

▪ Peserta melakukan konfirmasi melalui WhatsApp ke nomor 083114413882 

(Firda Imroatus Solekah) dengan format Nama_NIM_Jurusan_Kategori Lomba. 

F. Penghargaan untuk Karya Terbaik 

▪ Uang Pembinaan. 

▪ E-sertifikat Juara Terpilih di setiap kategori lomba. 

▪ Karya akan digunakan sebagai Logo HUT ke-10 Formadiksi UM dan Jargon KIP 

Kuliah UM. 

G. Layanan Informasi 

▪ E-mail  : formadiksi@um.ac.id 

▪ Facebook  : Formadiksi UM 

▪ Instagram  : formadiksium 

▪ Line   : @nkc1370l 

▪ Twitter  : UM_Formadiksi 

▪ Narahubung : 

Firda Imroatus Solekah (083114413882) 

Adhitya Putra Ganefi (089685438637) 

  



 

 

 

 
 

 

Lampiran 1 

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS KARYA 

LOMBA DESAIN LOGO HUT KE-10 FORMADIKSI UM 

TAHUN 2021 

 

Yang bertanda tangan di bawah ini: 

nama    : 

nomor induk mahasiswa : 

fakultas    : 

jurusan/program studi : 

dengan ini menyatakan bahwa karya yang saya ikut sertakan dalam Lomba Desain Logo 
HUT ke-10 Formadiksi UM Tahun 2021 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 2021 
 
 
           

Nama Lengkap 
NIM 

  



 

 

 
 
 
 
 
Lampiran 2 

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS KARYA 

LOMBA JARGON KIP KULIAH UM 

TAHUN 2021 

 

Yang bertanda tangan di bawah ini: 

nama    : 

nomor induk mahasiswa : 

fakultas    : 

jurusan/program studi : 

dengan ini menyatakan bahwa karya yang saya ikut sertakan dalam Lomba Jargon KIP 
Kuliah UM Tahun 2021 merupakan karya orisinal dan belum pernah dimuat/digunakan 
oleh 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 2021 
 
 
           

Nama Lengkap 
NIM 

 
 


