PANDUAN

LOMBA CIPTA OPINI, PUISI, DAN
CERPEN MAHASISWA PENERIMA
BIDIKMISI DAN KIP KULIAH TINGKAT
NASIONAL TAHUN 2021

LATAR BELAKANG
Mahasiswa penerima Bidikmisi dan Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah
memiliki kewajiban untuk berprestasi dengan menyalurkan ide-ide kreatif
dan inovasi guna memberikan sumbangsih kepada negara sebagai wujud
timbal balik atas dana bantuan yang diterimanya. Oleh karena itu, Forum
Mahasiswa Bidikmisi Universitas Negeri Malang (Formadiksi UM) berupaya
mewujudkan suatu kegiatan yang mampu mewadahi pemikiran dan
menyalurkan ide-ide kreatif mahasiswa penerima Bidikmisi dan KIP Kuliah
dalam bidang karya tulis berupa opini, puisi, dan cerpen melalui
penyelenggaraan Lomba Cipta Opini, Puisi, dan Cerpen Mahasiswa Penerima
Bidikmisi dan KIP Kuliah Tingkat Nasional Tahun 2021. Lomba ini mengusung
topik umum seputar kreativitas mahasiswa dalam menulis untuk
membangkitkan semangat berprestasi sebagai wujud kontribusi untuk negeri.

TEMA KEGIATAN
“Asah Kreativitas dan Kreasi Menulis Mahasiswa Penerima
Bidikmisi dan KIP Kuliah, Bangkitkan Semangat
Berprestasi Wujud Kontribusi untuk Negeri”

TEMA LOMBA CIPTA OPINI
“Strategi Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat di Masa
Pandemi”

TEMA LOMBA CIPTA PUISI
“Sajak Asa dalam Mewujudkan Cita”

TEMA LOMBA CIPTA CERPEN
“Ragam Perjuangan Menggapai Mimpi”

SIFAT KARYA
1. Karya bersifat orisinil (asli), bukan hasil plagiat.
2. Karya yang diikutsertakan dalam lomba ini belum
pernah maupun tidak sedang diikutsertakan
dalam kegiatan apapun.
3. Karya yang diikutsertakan dalam lomba ini belum
pernah dipublikasikan di media cetak maupun
media noncetak manapun.

KETENTUAN LOMBA
CIPTA OPINI

1.

2.

3.
4.
5.

6.

Peserta merupakan mahasiswa aktif (D3/S1) dari seluruh perguruan tinggi di
Indonesia yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Mahasiswa.
Peserta merupakan mahasiswa aktif penerima Bidikmisi angkatan 2018–2019 dan
penerima KIP Kuliah angkatan 2020 yang dapat dibuktikan melalui beberapa opsi
berikut:
a. Melampirkan surat keterangan sebagai mahasiswa penerima Bidikmisi/KIP
Kuliah yang dikeluarkan oleh universitas masing-masing.
b. Melampirkan screenshot Sistem Informasi Akademik (SIAKAD)/bukti resmi lain
dan mengisi serta melampirkan surat pernyataan yang dapat diunduh melalui
link berikut: http://bit.ly/Surat-Pernyataan-Bidikmisi-KIPK-OPCN-2021
Membayar biaya pendaftaran sebesar Rp20.000,00/karya.
Peserta bersifat perseorangan (individu), bukan tim (kelompok).
Peserta dapat mengikuti lebih dari 1 kategori lomba, tetapi hanya dapat
mengirimkan 1 naskah di setiap kategori. Jika dalam 1 kategori terdapat lebih dari 1
naskah yang dikumpulkan oleh seorang peserta maka naskah yang dinilai adalah
naskah yang pertama kali diunggah.
Penulisan karya sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia dan mematuhi aturan
Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI) maupun Kamus Besar Bahasa
Indonesia (KBBI).

7.

Opini diketik dengan Microsoft Word dengan aturan:
 Spasi 1,5 (satu koma lima)
 Ukuran kertas A4
 Font Times New Roman, ukuran 14 pt, bold dan uppercase (untuk bagian
judul), ukuran 12 pt (untuk bagian isi). (Contoh format terlampir)
 Aturan margin 4 cm batas kiri, 3 cm batas kanan, 4 cm batas atas, dan 3 cm
batas bawah.

8.

Opini diketik 3–5 halaman.

9.

Peserta lomba sangat dianjurkan untuk memperhatikan kesesuaian isi karya
dengan tema lomba.

10.

Peserta wajib mengikuti (follow) akun resmi media sosial Formadiksi UM (sesuai
dengan akun media sosial yang dimiliki) dan subscribe kanal YouTube Formadiksi
UM, kemudian melampirkan screenshot sebagai bukti telah mengikuti (follow).
(Contoh format terlampir)

11.

Peserta wajib membagikan poster lomba di Instagram Story pada akun
Instagram peserta dengan menandai (tag) akun Instagram Formadiksi UM
(@formadiksium), kemudian melampirkan screenshot sebagai bukti.

12.

Melampirkan foto formal dan biodata sesuai template dengan narasi singkat 100
kata. (Contoh terlampir)

13.

Pendaftaran dan pengumpulan karya diperpanjang hingga tanggal 24 Juli 2021
pukul 13.00 WIB

14.

Para peserta akan mendapatkan fasilitas webinar kepenulisan gratis pada 14
Agustus 2021.

15.

Pengumuman pemenang akan diumumkan pada 14 Agustus 2021 setelah
pelaksanaan webinar kepenulisan.

16.

Peserta yang karyanya tidak memenuhi Sifat Karya yang telah disebutkan
dan/atau Ketentuan Lomba pada nomor 1–4 akan didiskualifikasi.

17.

Peserta yang tidak menaati Ketentuan Lomba nomor 6–12 akan dikenakan
pengurangan nilai sesuai keputusan dewan juri.

18.

Keputusan dewan juri adalah mutlak dan tidak dapat diganggu gugat.

19.

Panitia memiliki hak penuh atas publikasi karya dengan hak cipta tetap dimiliki
oleh peserta.

KETENTUAN LOMBA
CIPTA PUISI

1.

2.

3.
4.
5.

6.

Peserta merupakan mahasiswa aktif (D3/S1) dari seluruh perguruan tinggi di
Indonesia yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Mahasiswa.
Peserta merupakan mahasiswa aktif penerima Bidikmisi angkatan 2018–2019 dan
penerima KIP Kuliah angkatan 2020 yang dapat dibuktikan melalui beberapa opsi
berikut:
a. Melampirkan surat keterangan sebagai mahasiswa penerima Bidikmisi/KIP
Kuliah yang dikeluarkan oleh universitas masing-masing.
b. Melampirkan screenshot Sistem Informasi Akademik (SIAKAD)/bukti resmi lain
dan mengisi serta melampirkan surat pernyataan yang dapat diunduh melalui
link berikut: http://bit.ly/Surat-Pernyataan-Bidikmisi-KIPK-OPCN-2021
Membayar biaya pendaftaran sebesar Rp20.000,00/karya.
Peserta bersifat perseorangan (individu), bukan tim (kelompok).
Peserta dapat mengikuti lebih dari 1 kategori lomba, tetapi hanya dapat
mengirimkan 1 naskah di setiap kategori. Jika dalam 1 kategori terdapat lebih dari 1
naskah yang dikumpulkan oleh seorang peserta maka naskah yang dinilai adalah
naskah yang pertama kali diunggah.
Penulisan karya sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia dan mematuhi aturan
Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI) maupun Kamus Besar Bahasa
Indonesia (KBBI).

7.

Puisi diketik dengan Microsoft Word dengan aturan:
 Spasi 1,5 (satu koma lima)
 Ukuran kertas A4
 Font Times New Roman, ukuran 14 pt, bold dan uppercase (untuk bagian
judul), ukuran 12 pt (untuk bagian isi). (Contoh format terlampir)
 Aturan margin 4 cm batas kiri, 3 cm batas kanan, 4 cm batas atas, dan 3 cm
batas bawah.

8.

Puisi diketik 1–2 halaman.

9.

Peserta lomba sangat dianjurkan untuk memperhatikan kesesuaian isi karya
dengan tema.

10.

Peserta wajib mengikuti (follow) akun resmi media sosial Formadiksi UM (sesuai
dengan akun media sosial yang dimiliki) dan subscribe kanal YouTube Formadiksi
UM, kemudian melampirkan screenshot sebagai bukti telah mengikuti (follow).
(Contoh format terlampir)

11.

Peserta wajib membagikan poster lomba di Instagram Story pada akun
Instagram peserta dengan menandai (tag) akun Instagram Formadiksi UM
(@formadiksium), kemudian melampirkan screenshot sebagai bukti.

12.

Melampirkan foto formal dan biodata sesuai template dengan narasi singkat 100
kata. (Contoh terlampir)

13.

Pendaftaran dan pengumpulan karya diperpanjang hingga tanggal 24 Juli 2021
pukul 13.00 WIB

14.

Para peserta akan mendapatkan fasilitas webinar kepenulisan gratis pada 14
Agustus 2021.

15.

Pengumuman pemenang akan diumumkan pada 14 Agustus 2021 setelah
pelaksanaan webinar kepenulisan.

16.

Peserta yang karyanya tidak memenuhi Sifat Karya yang telah disebutkan
dan/atau Ketentuan Lomba pada nomor 1–4 akan didiskualifikasi.

17.

Peserta yang tidak menaati Ketentuan Lomba nomor 6–12 akan dikenakan
pengurangan nilai sesuai keputusan dewan juri.

18.

Keputusan dewan juri adalah mutlak dan tidak dapat diganggu gugat.

19.

Panitia memiliki hak penuh atas publikasi karya dengan hak cipta tetap dimiliki
oleh peserta.

KETENTUAN LOMBA
CIPTA CERPEN

1.

2.

3.
4.
5.

6.

Peserta merupakan mahasiswa aktif (D3/S1) dari seluruh perguruan tinggi di
Indonesia yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Mahasiswa.
Peserta merupakan mahasiswa aktif penerima Bidikmisi angkatan 2018–2019 dan
penerima KIP Kuliah angkatan 2020 yang dapat dibuktikan melalui beberapa opsi
berikut:
a. Melampirkan surat keterangan sebagai mahasiswa penerima Bidikmisi/KIP
Kuliah yang dikeluarkan oleh universitas masing-masing.
b. Melampirkan screenshot Sistem Informasi Akademik (SIAKAD)/bukti resmi lain
dan mengisi serta melampirkan surat pernyataan yang dapat diunduh melalui
link berikut: http://bit.ly/Surat-Pernyataan-Bidikmisi-KIPK-OPCN-2021
Membayar biaya pendaftaran sebesar Rp20.000,00/karya.
Peserta bersifat perseorangan (individu), bukan tim (kelompok).
Peserta dapat mengikuti lebih dari 1 kategori lomba, tetapi hanya dapat
mengirimkan 1 naskah di setiap kategori. Jika dalam 1 kategori terdapat lebih dari 1
naskah yang dikumpulkan oleh seorang peserta maka naskah yang dinilai adalah
naskah yang pertama kali diunggah.
Penulisan karya sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia dan mematuhi aturan
Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI) maupun Kamus Besar Bahasa
Indonesia (KBBI).

7. Cerpen diketik dengan Microsoft Word dengan aturan:
 Spasi 1,5 (satu koma lima)
 Ukuran kertas A4
 Font Times New Roman, ukuran 14 pt, bold dan uppercase (untuk bagian
judul), ukuran 12 pt (untuk bagian isi). (Contoh format terlampir)
 Aturan margin 4 cm batas kiri, 3 cm batas kanan, 4 cm batas atas, dan 3 cm
batas bawah.
8. Cerpen diketik maksimal 5 halaman.
9. Peserta lomba sangat dianjurkan untuk memperhatikan kesesuaian isi karya dengan
tema lomba.
10. Peserta wajib mengikuti (follow) akun resmi media sosial Formadiksi UM (sesuai
dengan akun media sosial yang dimiliki) dan subscribe kanal YouTube Formadiksi
UM, kemudian melampirkan screenshot sebagai bukti telah mengikuti (follow).
(Contoh format terlampir)

11.

Peserta wajib membagikan poster lomba di Instagram Story pada akun
Instagram peserta dengan menandai (tag) akun Instagram Formadiksi UM
(@formadiksium), kemudian melampirkan screenshot sebagai bukti.

12.

Melampirkan foto formal dan biodata sesuai template dengan narasi singkat 100
kata. (Contoh terlampir)

13.

Pendaftaran dan pengumpulan karya diperpanjang hingga tanggal 24 Juli 2021
pukul 13.00 WIB

14.

Para peserta akan mendapatkan fasilitas webinar kepenulisan gratis pada 14
Agustus 2021.

15.

Pengumuman pemenang akan diumumkan pada 14 Agustus 2021 setelah
pelaksanaan webinar kepenulisan.

16.

Peserta yang karyanya tidak memenuhi Sifat Karya yang telah disebutkan
dan/atau Ketentuan Lomba pada nomor 1–4 akan didiskualifikasi.

17.

Peserta yang tidak menaati Ketentuan Lomba nomor 6–12 akan dikenakan
pengurangan nilai sesuai keputusan dewan juri.

18.

Keputusan dewan juri adalah mutlak dan tidak dapat diganggu gugat.

19.

Panitia memiliki hak penuh atas publikasi karya dengan hak cipta tetap dimiliki
oleh peserta.

Peserta lomba cerpen melakukan registrasi biaya
pendaftaran sebesar Rp20.000,00 melalui rekening BNI
0952629809 (a.n. Annisa Tisna Mufidah).

Melakukan konfirmasi pembayaran melalui SMS atau
WhatsApp ke nomor 08995925002 (a.n. Annisa Tisna
Mufidah) dengan format
OPCN_Bidang Lomba_Nama_Perguruan
Tinggi_Tanggal
Pembayaran
dengan menyertakan bukti foto pembayaran.

Bukti foto pembayaran disimpan dengan format
OPCN_Bidang Lomba_Nama_Perguruan
Tinggi_Tanggal Pembayaran.

File karya peserta disimpan dengan format Bidang

Lomba_OPCN_Nama Peserta_3 Kata Pertama Judul
Karya_Perguruan Tinggi dalam bentuk .doc atau .docx.
Bukti mahasiswa penerima Bidikmisi disimpan dengan
format OPCN_Bidang Lomba_Nama
Peserta_PerguruanTinggi_Bidikmisi atau
OPCN_Cerpen_Nama
Peserta_PerguruanTinggi_KIPK dalam bentuk
.jpg/.jpeg/.png/.pdf.

Peserta mendaftarkan diri sekaligus mengirimkan karyanya
secara online melalui link
http://formadiksi.um.ac.id/pendaftaran-lomba-opcn2021/

Peserta yang telah mendaftar dan mengirimkan karyanya, wajib melakukan konfirmasi kepada panitia melalui SMS atau
WhatsApp ke nomor 085854872097 (Kurnia) dengan format
OPCN_Bidang Lomba_Nama Peserta_Judul Karya_Perguruan Tinggi.

PENGHARGAAN
 Juara 1
: E-sertifikat Juara 1, E-sertifikat karya terbaik, Penerbitan Karya + Uang
pembinaan Rp1.500.000,00.
 Juara 2
: E-sertifikat Juara 2, E-sertifikat karya terbaik, Penerbitan Karya + Uang
pembinaan Rp1.000.000,00.
 Juara 3
: E-sertifikat Juara 3, E-sertifikat karya terbaik, Penerbitan Karya + Uang
pembinaan Rp500.000,00.
 Juara Harapan : E-sertifikat Juara Harapan, E-sertifikat karya terbaik, Penerbitan Karya +
Uang pembinaan Rp300.000,00.

 Karya Terbaik : 15 karya terbaik akan dihimpun menjadi kumpulan karya dalam bentuk
e-book yang akan diunggah di Website Formadiksi UM dan diinformasikan melalui media
sosial Formadiksi UM dan mendapatkan e-sertifikat sebagai 15 karya terbaik. (*Ketentuan
jumlah karya terbaik dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan keputusan panitia)
 Seluruh peserta mendapatkan fasilitas webinar kepenulisan secara gratis.

PERPANJANGAN
PENDAFTARAN
17 Juli–24 Juli 2021
pukul 13.00 WIB

PEMBUKAAN
LOMBA
17 Juni 2021

1

2

PENDAFTARAN
DAN PENGIRIMAN
KARYA
17 Juni–17 Juli 2021

3

PENGUMUMAN
DAN WEBINAR
14 Agustus 2021

4

PENJURIAN
25 Juli 2021–7
Agustus 2021

5

082131345875 (Chaula)
083134794842 (Lisa)

LAYANAN
INFORMASI

LAMPIRAN
Lampiran 1. Format Karya

Lampiran 2. Template Biodata
JUDUL KARYA

JUDUL KARYA
BIODATA DIRI

Nama
Tempat, Tanggal Lahir
Alamat
Asal Perguruan Tinggi
Jurusan/Prodi

:
:
:
:
:

BIOGRAFI PENULIS

(Tidak lebih dari 100 kata.)

Foto
Formal
3xx4

LAMPIRAN
Screenshot Facebook

Screenshot Twitter

Screenshot Instagram

Screenshot Tik Tok

Screenshot OA Line

Screenshot Kanal Youtube

