
 



Panduan Pendaftaran Debate Training Programme (DTP) Tahun 2021 

 

 
A. Latar Belakang 

Mahasiswa penerima Bidikmisi dan KIP Kuliah Universitas Negeri 

Malang (UM) merupakan mahasiswa yang terpilih mendapatkan kesempatan 

untuk belajar di perguruan tinggi serta mengembangkan minat dan bakatnya untuk 

berprestasi. Salah satu minat dan bakat ditujukan pada keahlian public speaking. 

Public speaking merupakan keahlian dalam komunikasi atau sebuah proses 

komunikasi yang dilakukan di hadapan khalayak ramai. Debat merupakan salah 

satu dari beberapa keahlian public speakimg, yakni pembahasan atau pertukaran 

pendapat mengenai suatu hal untuk menemukan solusi. Sebagai mahasiswa 

Bidikmisi dan KIP Kuliah UM kita perlu mengembangkan minat dan bakat 

khususnya dalam bidang debat untuk mengasah kemampuan berpikir dan 

memberikan pendapat untuk menemukan solusi dalam suatu permasalahan. 

Sehubungan dengan hal tersebut, maka diperlukan adanya program kerja 

yang mampu mengasah serta mengembangkan minat dan bakat mahasiswa 

penerima Bidikmisi dan KIP Kuliah UM tersebut. Selain melakukan tugas-tugas 

yang telah tertera pada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Forum 

Mahasiswa Bidikmisi Universitas Negeri Malang (AD/ART Formadiksi UM) 

Tahun 2021, Formadiksi UM berupaya mewujudkan suatu kegiatan yang melatih 

kemampuan public speaking mahasiswa penerima Bidikmisi dan KIP Kuliah UM 

mampu mengasah serta mengembangkan minat dan bakat khususnya dalam 

bidang debat. 

Kegiatan Debate Training Programme (DTP) ini dituangkan dalam bentuk 

kegiatan pelatihan untuk mahasiswa penerima Bidikmisi dan KIP Kuliah UM 

yang mana nantinya akan dilatih secara online dan secara berkala oleh tentor 

profesional selama 8 kali pertemuan. Harapannya dengan diadakan kegiatan DTP 

ini adalah dapat memberikan ilmu yang bermanfaat serta keterampilan guna 

menunjang prestasi mahasiswa penerima Bidikmisi dan KIP Kuliah UM. 

Nantinya ketika kegiatan DTP ini selesai, diharapkan mahasiswa penerima 

Bidikmisi dan KIP Kuliah UM yang telah mengikuti DTP dapat mengikuti lomba 

dan mengharumkan nama Universitas Negeri Malang. 



 
 

B. Tema 
 

―Gali   Potensi,   Asah   Public   Speaking   Bidang   Debat   Mahasiswa   Penerima 

Bidikmisi dan KIP Kuliah UM‖ 

 
C. Ketentuan Umum 

1. Peserta merupakan mahasiswa aktif penerima Bidikmisi angkatan 2018— 

2019 dan KIP Kuliah UM angkatan 2020. 

2. Peserta wajib mengikuti akun media sosial Formadiksi UM disertai dengan 

bukti screenshot (minimal mengikuti 2 akun). File 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 atau KIP Kuliah. File disimpan dengan format: DTP_Nama 

Peserta_Fakultas_Prodi_NIM dalam bentuk jpg, jpeg, png, atau pdf dengan 

maksimal ukuran file 2 MB. 

4. Peserta DTP mendaftarkan diri dan mengunggah screenshot bukti mengikuti 

akun media sosial Formadiksi UM, identitas akun Siakad, dan mengunggah 

lampiran surat pernyataan (tanpa materai) yang dapat diunduh melalui link 

berikut: http://formadiksi.um.ac.id/surat-pernyataan-peserta-debate-training- 

programme-dtp-tahun-2021/. 

Seluruh file dapat diunggah melalui link formulir pendaftaran berikut: 

http://formadiksi.um.ac.id/formulir-pendaftaran-debate-training-programme- 

dtp-tahun-2021/ 

5. Peserta melakukan konfirmasi pendaftaran dengan format: DTP_Nama 

Peserta_Fakultas_Prodi_NIM. 

Contoh: DTP_Amayla Yuan Anggara_FMIPA_S1 Kimia_200332618089 dan 

dikirimkan ke nomor WhatsApp: 083835709083 (Armanda Fadila). 

6. Peserta tidak dipungut biaya apapun (gratis). 

7. Peserta wajib mengikuti peraturan-peraturan mengenai Debate Training 

Programme Tahun 2021 yang akan disampaikan saat meet up. 

http://formadiksi.um.ac.id/surat-pernyataan-peserta-debate-training-programme-dtp-tahun-2021/
http://formadiksi.um.ac.id/surat-pernyataan-peserta-debate-training-programme-dtp-tahun-2021/
http://formadiksi.um.ac.id/formulir-pendaftaran-debate-training-programme-dtp-tahun-2021/
http://formadiksi.um.ac.id/formulir-pendaftaran-debate-training-programme-dtp-tahun-2021/


D. Fasilitas 

▪ Reward peserta terbaik 

▪ Dilatih oleh tentor profesional 

▪ Ilmu yang bermanfaat 

▪ Menambah relasi baru 

▪ E-sertifikat bagi seluruh peserta 

▪ E-sertifikat akan diberikan apabila peserta mengikuti tata tertib yang berlaku 

yang akan disampaikan pada meet up pertama 

 
E. Teknis Kegiatan 

▪ DTP Tahun 2021 dilaksanakan secara online melalui Google Meet. 

▪ DTP Tahun 2021 dilaksanakan sebanyak 8 kali pertemuan yaitu setiap hari 

Sabtu dan Minggu. 

▪ DTP Tahun 2021 dimulai pukul 15.15–17.00 WIB. Peserta diharapkan 

mulai join room Google Meet pada pukul 15.00 WIB dan melakukan 

presensi di sesi akhir pelatihan. 

▪ Seluruh peserta DTP Tahun 2021 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 

satu kali tidak akan mendapatkan e-sertifikat. 

▪ Peserta berhak mendapatkan e-sertifikat apabila memenuhi ketentuan 

berikut: 

a. mengikuti pelatihan minimal sebanyak 6 kali; 

b. maksimal alpa (tidak mengikuti kegiatan tanpa konfirmasi) 1 kali; 

c. tidak memiliki tanggungan sanksi; 

d. dan telah memenuhi tugas yang diberikan oleh tentor (jika ada). 



 
 

F. Timeline 
 

Keterangan Waktu 

Pendaftaran 24 Juli–17 Agustus 2021 

Perpanjangan Pendaftaran 17 Agustus–21 Agustus 2021 

Penutupan  21 Agustus 2021 (pukul 23.59) 

Meet Up 25 Agustus 2021 

Pelatihan 28 Agustus–19 September 2021 

 
G. Layanan Informasi 

▪ E-mail : formadiksi@um.ac.id 

▪ Facebook : Formadiksi UM 

▪ Instagram : formadiksium 

▪ Line : @nkc1370I 

▪ Twitter : UM_Formadiksi 

▪ Narahubung : 1) 0858-5487-2097 (Kurnia) 

2) 0821-3814-1479 (Dima) 

mailto:formadiksi@um.ac.id

