
PENUGASAN MABA BAKTI FK UA 2021 

Individu 

1. Format nama zoom : kelompok prodi_nama_no bp 

Contoh  

- 7Keb_ipangi_211033.. : kebidanan 

- 8L.Psi_ipang_211032.. : laki-laki psikologi  

- 8P.Psi_ipangi_211032.. : perempuan psikologi 

- 5L_ipang_211031.. : laki-laki kedokteran 

- 5P_ipangi_211031.. : perempuan kedokteran 

- 3Biom_ipang_211034.. : ilmu biomedis 

 

2. Mengisi buku sapa yang telah diberikan dengan keterangan untuk berkenalan : 

- Bersama kp/kc melalui video call menyertakan screenshot dan; 

- Berkenalan dengan teman satu fakultas via chat minimal 40 orang dengan 

menyertakan screenshot sebagai lampiran. 

Download buku sapa di seminar kit bakti 

 

 

Format judul file : buku sapa_no kelompok. nama lengkap_no bp 

Contoh : buku sapa_1L. ipang_2010383920 

 

3. Hafalan (wajib disetorkan via vidcall ke kp/kc), berupa : 

- Mars fk unand, link https://bit.ly/marsfkua 

- Hymne km fk unand, link  https://bit.ly/hymnekmfkua 

- Lagu totalitas perjuangan, link https://bit.ly/totalitasperjuangan 

- Do’a robithoh (khusus muslim), link https://bit.ly/doarabithah  

 

 

Buku Sapa dikumpulkan ke kp/kc dalam bentuk pdf. 

Deadline : 29 Agustus 2021 pukul 16.00 WIB 

Hafalan disetorkan ke kp/kc via vidcall maksimal  

29 Agustus 2021 pukul 20.00 WIB 

https://bit.ly/marsfkua
https://bit.ly/hymnekmfkua
https://bit.ly/totalitasperjuangan
https://bit.ly/doarabithah


 

4. Membuat motivation letter  

- tema : “Motivasi memilih Program Studi untuk pilihan studi, jenjang karir 

ke depan beserta usaha yang akan dirancang untuk keberhasilan karier ke 

depan di masa kuliah” 

- motlet di ketik, tidak boleh menjiplak karya di internet 

- ketentuan penulisan : menggunakan times new roman, 12 pt, spasi 1,5, 

minimal 500 kata 

 

 

 

Format judul file : motlet_no kelompok.nama lengkap_no bp 

Contoh : motlet_1L. ipang_2010738420 

 

5. Membuat karya : si Bakmi –“ Sobat Kecil Menitip Mimpi” dan time capsule 

berisi 10 impian 

- Membuat handicraft/mainan kecil/boneka sebagai representasi dari sosok 

“Bakmi”. Bahan utamanya dari barang bekas/bahan-bahan yang ada di rumah. 

(karya harus dibuat sendiri) 

- Membuat time capsule (boleh dari kaleng/tabung/kotak/dst) yang diisi dengan 

10 gulungan kertas. Masing-masing kertas berisi impian yg dipresentasikan 

dalam bentuk video 

- Upload di ig masing-masing (di un-private) kemudian tag ig kp/kc dan ig 

bakti. 

2 slide :  

 slide 1 => video penjelasan 10 impian,  

 slide 2 => foto karya (time capsule dan bakmi) 

 

 

 

 

Motlet dikumpulkan ke kp/kc dalam bentuk pdf. 

Deadline : 26 Agustus 2021  

Deadline upload di ig : 

27 Agustus 2021 



Contoh :  

 

 

 

 

 

 

- Upload dengan caption :  

[BAKMI : SOBAT KECIL MENITIP MIMPI] 

 

Setiap orang punya mimpi, dengan mimpi akan menggerakkan pikiran dan 

hati untuk cita dan harapan. 

 

Assalamu’alaikum (khusus yang muslim) 

Halo, saya (Nama) dari (Prodi) menitipkan 10 impian terbesar yang akan saya 

awali dengan langkah pertama saya sebagai sang pengukir mimpi! Semoga 

[harapan atas impian yang sudah dibuat]  

 

#Gemilau21 #baktifkunand2021 

 

6. Memakai twibbon sebelum dan selama bakti berlangsung, download di link 

https://bit.ly/twibbonbaktifk21 

 

7. Membuat live report di igs pada hari 1,2, dan 3 dengan menyertakan hashtag 

khusus bakti. (tag ig kp/kc dan ig bakti)  

hashtag : #Gemilau21 #baktifkunand2021 

 

 

https://bit.ly/twibbonbaktifk21


8. Membuat mind map dari materi yang diberikan selama bakti semenarik mungkin 

di kertas catatan masing-masing.  

 

 

 

 

9. Menyiapkan kertas hvs sesuai warna di link berikut : 

https://bit.ly/warnaformasikrts 

 

10. Amalan Yaumi bagi yang muslim, download di seminar kit bakti 

 

 

 

11. Membuat nametag 

- menggunakan kertas gambar  

- berisi pas foto, nama lengkap, nama panggilan, no bp, dan jurusan ditulis 

dengan menggunakan huruf kapital 

- kertas dipasangkan ke nametag holder with pin 

- nametag dipakai ketika masa orientasi kampus berlangsung (tanggal 

menyusul) 

Contoh : 

 

 

 

 

 

 

 

   

  PANG 
  IPANGGAH 
  2110314633819 
  PSIKOLOGI 

 

Contoh 

Seluruh mindmap materi dijadikan 1 file dan dikumpulkan ke kp/kc 

dalam bentuk pdf. 

Deadline : 28 Agustus 2021 pukul 20.30 WIB 

Amal yaumi dikumpulkan ke kp/kc dalam bentuk pdf. 

Deadline : 28 Agustus 2021 pukul 20.30 WIB 

https://bit.ly/warnaformasikrts


Kelompok 

Membuat Podcast terkait covid-19  mengangkat issue : “Mengapa Indonesia masih 

terjebak dalam pandemi?”  

- Podcast dibuat menggunakan aplikasi anchor, zoom dsb. 

- Durasi minimal 5 menit. Dengan subtitle dan audio yang jelas. Tampilan 

video berupa animasi gelombang suara atau animasi lainnya. 

- Isi podcast meliputi : analisis jawaban --hasil diskusi kelompok-- dari issue 

yang diangkatkan (boleh dibahas dari satu sisi saja cth : 

pemerintah/masyarakat luas/orang-orang sekitar/kebiasaan diri/jika semua sisi 

dibahas lebih bagus), kemudian jangan lupa berikan kesimpulan/solusi dari 

fenomena ini. 

- Podcast di-upload di igtv (akun di un-private) salah satu anggota dengan 

menuliskan identitas kelompok lengkap di caption. (tag ig bakti dan fasil) 

 

 

 

Contoh : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deadline upload di ig : 

29 Agustus 2021 pukul 20.30 WIB 



- Upload dengan caption : 

[BERTAPA : Bersama Tanyakan Mengapa] 

Halo sobat bakti! Ketika Negara lain sudah kembali normal, mengapa 

Indonesia seakan tertinggal?  

 

Kami dari kelompok (Nomor kelompok) akan membahas tuntas issue : 

“Mengapa Indonesia Masih Terjebak dalam Pandemi?” hanya di sini, simak 

podcastnya ya! 

 

Anggota : 

1. adinda sebagai pengisi suara 

2. kakanda sebagai editor 

3. Melinda sebagai animator 

4. …dst 

 

#Gemilau21 #baktifkunand2021 

 

 

 

 

 


