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Rektor

Selesai

‐

kurikuler, Pembuatan
dan presentasi karya
tulis
PD III/Kasubbag Mawa
mengirimkan berkas
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nasional

‐

1. Pengertian
Mahasiswa diharapkan tidak hanya menekuni ilmu dalam bidangnya saja, tetapi juga
beraktivitas untuk mengembangkan soft skill-nya agar menjadi lulusan yang mandiri, penuh
inisiatif, bertanggung jawab dan gigih. Kemampuan ini bisa dapat diperoleh mahasiswa
melalui pembekalan forman melalui proses belajar mengajar ataupun dari kegiatan kokulikuler, serta ekstra kulikuler. Namun tidak semua mahasiswa bisa memnfaatkan jalur-jalur
tersebut. Banyak mahasiswa yang mempunyai nilai akademik yang tinggi tidak mampu
memanfaatkan waktunya dalam kegiatan ko-kulikuler dan ekstra-kulikuler. Sebaliknya
mahasiswa yang aktif dalam organisasi tidak memperoleh nilai akademik yang tinggi.
Sementara itu dalam era sekarang ini dibutuhkan mahasiswa yang mempunyai kecakapan
hardskills dan soft skills yang seimbang. Oleh karena itu perlu dilakukan identifikasi bagi
mahasiswa yang dapat melakukan keduanya dengan baik, perlu mendapatkan penghargaan
dan harapannya sebagai contoh bagi rekan-rekannya. Salah satu upaya untuk menyaring
mahasiswa yang mempunyai kemampuan hardskills dan softskills ini dengan
menyelenggarakan kegiatan pemilihan mahasiswa berprestasi. Mahasiswa Berprestasi
adalah mahasiswa yang berhasil mencapai prestasi tinggi, baik kurikuler maupun
ko/ekstrakurikuler , mampu berkomunikasi dengan bahasa Indonesia dan bahasa Inggris,
bersikap positif, serta berjiwa Pancasila.
2. Tujuan
a. Memberikan penghargaan kepada mahasiswa yang berhasil mencapai prestasi yang
baik
b. Mendorong kompetisi yang sehat di kalangan mahasiswa
c. Mendorong mahasiswa untuk lebih meningkatkan prestasinya baik akademik
maupun non akademik
d. Mendorong perguruan tinggi untuk megembangkan iklim kehidupan kampus yang
dapat memfasilitasi mahasiswa mencapai prestasi yang membanggakan secara
berkesinambungan.
3. Ruang lingkup
a. Tingkat Universitas, Fakultas, dan Jurusan
4. Dasar hukum
a) Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
b) Peraturan Pemerintah RI No. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
c) Peraturan Menteri Pendidikan nasional RI No. 15 tahun 2005 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi.
d) Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 155/U/1998 tentang Pedoman
Umum Organisasi Kemahasiswaan di Perguruan Tinggi.
e) Keputusan Mendiknas No. 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum
Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa
f) Keputusan Mendiknas No. 045/U/2000 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi
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g) PP No. 66 tahun 2010 perubahan PP 17 tahun 2010 tentang pengelolaan dan
penyelenggaraan pendidikan
5. Ketentuan
Ketentuan sesuai dengan Pedoman pemilihan Mahasiswa Berprestasi Program Sarjana,
yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan Nasional Direktorat Jenderal Pendidikan
Tinggi Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan.
Persyaratan Umum
Persyaratan umum adalah persyaratan yang harus dipenuhi oleh peserta sebagai
kelengkapan pemilihan mahasiswa beprestasi, adalah:
a) Warga negara Republik Indonesia yang terdaftar dan aktif sebagai mahasiswa
program S1/D IV maksimal semester VIII, dan pada saat pemilihan Mahasiswa
Berprestasi di tingkat nasional belum dinyatakan lulus, serta berusia tidak lebih dari
24,00 tahun. Hal ini dibuktikan dengan Kartu Tanda Mahasiswa (KTM) yang masih
berlaku.
b) Indeks Prestasi Kumulatif (IP seluruh matakuliah yang lulus) rata-rata minimal 2,75.
c) Surat Pengantar dari pejabat yang berwenang yang menyatakan bahwa mahasiswa
yang diusulkan adalah pemenang pertama hasil seleksi.
Persyaratan Khusus
Persyaratan khusus adalah persyaratan yang harus dipenuhi oleh peserta pemilihan
mahasiswa beprestasi, yang akan dinilai oleh tim juri sesuai dengan prestasi yang dimiliki,
adalah:
a) Daftar rekapitulasi Indeks Prestasi Kumulatif per semester.
b) Karya tulis ilmiah yang ditulis dalam bahasa Indonesia baku.Ringkasan (bukan
abstrak) yang ditulis dalam bahasa Inggris/Asing
(Prancis/Jerman/Spanyol/Arab/China/Rusia).
c) Formulir isian kegiatan ko dan ekstra-kurikuler serta dokumen pendukungnya.

