
Lomba 

Sebagai salah satu rangkaian acara, sebelum pelaksanaan Talk Show, maka 

diadakanlah beberapa lomba yang diharapkan menarik minat para 

Mahasiswa Baru untuk mengikuti kegiatan ini. Salah satu syarat wajid untuk 

mengikuti lomba adalah peserta harus mendaftar sebagai peserta Talk Show. 

Batas pengumpulan terakhir hasil lomba dilakukan 3 hari sebelum 

dilaksanakan kegiatan inti (H-3), atau Kamis, 17 September 2015, dengan 

syarat dan ketentuan terlampir. 

Adapun lomba yang akan dipilih sebagai rangkaian acara ini adalah : 

a) Photo Competition 

Kegiatan ini berupa lomba foto dengan tema “Ekspresikan UMMmu.” Lomba 

ini bertujuan untuk melihat seberapa besar UMM menyatu ke dalam diri 

Mahasiswa Baru. Foto-foto yang diikut sertakan dalam lomba akan di upload 

pada media sosial intagram BK. Dari lomba ini akan dipilih 2 kategori 

pemenang, yaitu foto terbaik (diperoleh berdasarkan penilaian juri) dan foto 

terpopuler (diperoleh dari jumlah likes terbanyak).  

b) Writing Competition 

Kegiatan ini berupa lomba menulis dengan tema “My Journey to White 

Campus UMM.” Lomba ini bertujuan sebagai wadah dalam mengekspresikan 

berbagai cerita berupa perjuangan, pengorbanan, suka duka, keceriaan yang 

di rasakan oleh Mahasiswa Baru yang mengiringi perjalanannya dalam 

menjemput impian di Kampus Putih Universitas Muhammadiyah Malang. 

Harapannya karya ini memberikan inspirasi dan mengugah semangat dalam 

menjemput impian para Mahasiswa Baru di UMM.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ketentuan Photo Competition 

 

1. Terdaftar sebagai Mahasiswa Baru (MABA) UMM angkatan 2015  

2. Terdaftar sebagai peserta kegiatan Become a Super Student 2nd Edition 

(ditunjukkan dengan mencantumkan nomor regristrasi), nim, dan nama* 

3. Foto dengan tema: Expresikan UMM-mu 

4. Jenis kamera bebas, dengan format .jpg/.jpeg 

5. Tidak diperbolehkan menggunakan filter (efek pada foto) 

6. 1 orang maksimal mengirimkan 1 karya 

7. Karya belum pernah dipublikasikan 

8. Ada 2 kategori pemenang yaitu: 

a. Foto terbaik (diperoleh dari penilaian juri) 

b. Foto terpopuler (diperoleh dari jumlah likers terbanyak) 

9. Pengiriman paling lambat pada 17 September 2015 pukul 18.00 WIB, ke 

bkumm@gmail.com 

10. Pemenang lomba akan diumumkan pada kegiatan Become a Super Student 

2nd Edition pada 20 September 2015 

 

*info lebih lanjut saat pendaftaran BSS di UPT. BK UMM lorong masjid AR. 

Fachrudin lantai 1 
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Ketentuan Writing Competition 

 

1. Terdaftar sebagai Mahasiswa Baru (MABA) UMM angkatan 2015  

2. Terdaftar sebagai peserta kegiatan Become a Super Student 2nd Edition 

(ditunjukkan dengan mencantumkan nomor regristrasi), nim, dan nama*  

3. Lomba menulis dengan tema: Expresikan UMM-mu. Berisi tentnag 

perjuangan, pengorbanan, suka, duka, dan keceriaan yang kamu rasakan 

saat menuju kampus putih UMM 

4. Karya dapat menginspirasi dan memotivasi 

5. Karya bersifat orisinil dan belum pernah dipublikasikan 

6. Gaya kepenulisan bebas, namun tidak berlebihan. 

7. 1 orang maksimal mengirimkan 1 karya 

8. Format penulisan Font comic sans 11,  spasi 1.5, maksimal 3 halaman 

(spasi before & after 0). 

9. Pengiriman paling lambat pada 17 September 2015 pukul 18.00 WIB, ke 

bkumm@gmail.com 

10. Pemenang lomba akan diumumkan pada kegiatan Become a Super Student 

2nd Edition pada 20 September 2015 

 

*info lebih lanjut saat pendaftaran BSS di UPT. BK UMM lorong masjid AR. 

Fachrudin lantai 1 
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