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VIII. LAMPIRAN

I.

PENDAHULUAN

1.1. Dasar Pemikiran
Universitas Satya Negara Indonesia (USNI) merupakan salah satu perguruan
tinggi swasta yang menjalankan pendidikan akademik pada program diploma,
sarjana, dan pascasarjana. USNI didirikan oleh Yayasan Abdi Karya (YADIKA)
pada tahun 1987 dengan Keputusan Nomor: 048A/SK/U/YAK/VIII/87. Pada 15
Mei 1989, USNI mendapat Status Terdaftar berdasarkan Surat Keputusan
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0248/O/1989. Sejak tahun 2018,
USNI sudah terakredtasi B berdasarkan SK BAN PT No. 39/SK/BANPT/Akred/PT/III/2018 tanggal 20 Maret 2018. Saat ini, USNI yang memiliki visi
menjadi Perguruan Tinggi unggul dalam pengembangan ilmu pengetahuan,
teknologi dan seni yang berorientasi kewirausahaan di tingkat Nasional pada
tahun 2025 akan merayakan Dies Natalis yang ke-32. Perayaan ini diharapkan
mampu memberikan semangat kepada sivitas USNI untuk meningkatkan citra
USNI dalam menciptakan sumber daya manusia yang unggul. Salah satu
kegiatan Dies Natalis USNI ke-32 adalah pemilihan Mahasiswa Berprestasi
(Mawapres) di lingkungan univesitas. Mahasiswa berprestasi adalah mahasiswa
yang berhasil mencapai prestasi tinggi, baik kurikuler, kokurikuler, maupun
ekstrakurikuler, sesuai dengan kriteria yang ditentukan, serta memiliki
kepribadian yang baik.

1.2. Nilai Kerja
Nilai kerja yang diusung dalam kegiatan “Pemilihan Mahasiswa Berprestasi di
Lingkunngan USNI pada Dies Natalis Ke-32” ini adalah:
a. Kejujuran, transparansi, dan keterbukaan;
b. Semangat bersaing secara sehat, dan bekerja sama;
c. Kesetaraan (non-diskriminatif).

1.3. Tujuan dan Sasaran
Tujuan kegiatan “Pemilihan Mahasiswa Berprestasi di Lingkunngan USNI pada
Dies Natalis Ke-32” ini adalah:
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a. Menguatnya kesadaran pengelola kampus untuk memfasilitasi kreativitas
mahasiswa melalui kegiatan ko-kurikuler dan ekstra-kurikuler;
b. Meningkatnya kesadaran kampus dalam memberikan penghargaan
kepada mahasiswa berprestasi/unggul;
c. Meningkatnya jumlah gagasan kreatif mahasiswa untuk pembangunan
yang berasal dari kampus;
d. Meningkatnya euforia perayaan Dies Natalis USNI ke-32.
Sasaran kegiatan “Pemilihan Mahasiswa Berprestasi di Lingkunngan USNI pada
Dies Natalis Ke-32” ini adalah:
a. Terselenggaranya kegiatan untuk mengakses dan menetapkan peraih
gelar mahasiswa berprestasi/unggul di lingkungan USNI;
b. Meningkatnya jumlah peserta Pemilihan Mahasiswa Berprestasi;
c. Dies Natalis USNI ke-32 terlaksana dengan sukses.

1.4. Peserta
Peserta Pemilihan Mahasiswa Berprestasi (Mawapres) adalah mahasiswa aktif
USNI yang terdaftar di PD-Dikti.
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II. KETENTUAN UMUM
Ketentuan umum yang harus dipenuhi oleh peserta Pemilihan Mahasiswa
Berprestasi di Universitas Satya Negara Indonesia, antara lain:
1. Setiap mahasiswa memiliki jiwa cinta tanah air;
2. Mahasiswa yang dipilih/diusulkan wajib mengirimkan Karya Tulis
Ilmiah berupa Opini tentang Kampus Merdeka. Pedoman Penulisan
Karya Tulis Ilmiah dapat dilihat pada Lampiran 1.
3. Setiap mahasiswa dapat mendaftarkan minimal 1 prestasi yang
dimiliki selama kuliah di USNI. Jumlah kategori prestasi sebanyak
22, dan lebih lengkapnya dapat dilihat pada Tabel 1.
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Tabel 1. Kategori prestasi yang dapat diajukan
Kategori Prestasi
A Prestasi yang Diperoleh melalui Kompetisi
Kompetisi dibidang:
1 Ilmiah/Penalaran/Akademik
2 Seni-Budaya
3 Olah Raga
4 Teknologi & Sains, serta Inovasi
5 Keagamaan
6 Kewirausahaan
B Prestasi/Capaian Unggulan yang Bukan Diperoleh melalui Kompetisi
Pemakalah/penyaji/narasumber/pemandu, moderator dalam forum ilmiah/ seminar/ FGD/konferensi/
Berperan sebagai:
7
lokakarya/pelatihan
8 Wirausahawan (entrepreneur)
9 Pelatih/wasit/juri/coach/adjudicator
10 Pemberdaya masyarakat
11 Ketua/koordinator kepanitiaan dalam kegiatan tingkat provinsi/ nasional/regional/internasional
Menghasilkan:
12 Temuan inovatif
13 Karya yang telah mendapatkan HaKI
14 Literatur berupa buku, artikel, karya tulis, cerpen, novel, lagu/hasil seni yang dipublikasikan/diterbitkan
15 Produk di bidang seni/olah raga/ teknologi
Memperoleh:
16 HaKI
17 Anugerah
C Capaian Karier di Organisasi Kepemudaan/Kemahasiswaan
Organisasi kemahasiswaan/lembaga kemahasiswaan: Badan Eksekutif Mahasiswa, Senat Mahasiswa, Dewan
18
Perwakilan Mahasiswa, Majelis Permusyawaratan Mahasiswa, Himpunan Mahasiswa
19 Unit Kegiatan Mahasiswa
20 Badan Semi Otonom
21 Organisasi profesi mahasiswa
22 Organisasi sosial kemasyarakatan
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III. PENYELENGGARAAN
Penyelenggaraan “Pemilihan Mahasiswa Berprestasi di Lingkungan USNI pada
Dies Natalis Ke-32” dilakukan oleh Panitia Dies Natalis USNI ke-32, khususnya
Bidang Acara. Peserta yang lolos seleksi berkas berhak mengikuti seleksi ke
tahap final.

3.1. Pendaftaran Peserta
Peserta “Pemilihan Mahasiswa Berprestasi di Lingkungan USNI pada Dies
Natalis Ke-32” mengisi formulir pendaftaran pada Google Form yang telah
disediakan oleh panitia.

3.2. Seleksi Tahap Awal
Seleksi tahap awal (desk evaluation) dilakukan melalui sistem penilaian
berdasarkan:
a) persyaratan administrasi;
b) karya tulis ilmiah;
c) video presentasi ringkasan karya tulis ilmiah;
d) data prestasi/kemampuan yang diunggulkan.

3.3. Seleksi Tahap Akhir
Seleksi tahap akhir dilakukan terhadap peserta Mawapres yang lolos
seleksi tahap awal. Penilaian tahap akhir dilakukan berdasarkan:
a) penilaian presentasi karya tulis ilmiah;;
b) wawancara dan klarifikasi terhadap prestasi/kemampuan yang
diunggulkan (pencapaian/ penghargaan/ pengakuan/ rekam jejak
yang relevan);
c) tes dan pengamatan kepribadian.
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IV. PENILAIAN
4.1. Komponen Penilaian
Pemilihan Mahasiswa Berprestasi di Lingkungan USNI pada Dies Natalis
Ke-32 merujuk pada kinerja individu mahasiswa yang memenuhi kriteria
pemilihan yang terdiri atas lima unsur, yaitu:
a. Indeks Prestasi Kumulatif (IPK),
b. Karya tulis ilmiah,
c. Prestasi/kemampuan yang diunggulkan,
d. Bahasa Inggris (bila ada),
e. Kepribadian.

4.2. Bidang Penilaian
Penilaian dikelompokkan ke dalam 3 (tiga) bidang yaitu: (1) IPA (Alam
dan Formal), (2) IPS (Humaniora, Sosial dan Agama), dan (3) Terapan.
Pembagian bidang lebih terperinci dapat dilihat pada penjelasan pasal 10
Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.

4.3. Uraian Komponen Penilaian
1.

Indeks Prestasi Kumulatif (IPK)
Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) adalah seluruh nilai matakuliah ratarata yang lulus dan disyahkan oleh Dekan.
Contoh tabel rekapitulasi IPK seperti berikut:
Nama

:

Program Studi

:

Fakultas

:

Semester

Tahun Akademik

1
2
3
4
5
6

6

Nilai IP

Jumlah SKS
yang Telah
Diambil

7
8
IPK-Total SKS
2.

Karya tulis ilmiah
A. Pengertian
Karya tulis ilmiah yang dimaksud dalam pedoman ini
merupakan Opini ilmiah yang memiliki kajian pustaka dari
referensi ilmiah. Karya tulis ilmiah berisi pandangan kreatif
yang dianalisis secara sistematis dan tajam, serta diakhiri dengan
kesimpulan yang relevan.
B. Tema dan Topik Tulisan
Tema karya tulis ilmiah pada pemilihan Mawapres tahun ini
adalah Kampus Merdeka.
Berikut beberapa topik yang dapat dijadikan acuan:
1. Magang atau PKL di Dunia Usaha dan Industri;
2. Mahasiswa membangun desa;
3. Pertukaran Mahasiswa;
4. Mengajar di Sekolah;
5. Projek Kemanusiaan;
6. Mahasiswa sebagai Peneliti.

C. Sifat dan Isi Tulisan
Sifat dan isi tulisan harus memenuhi syarat-syarat sebagai
berikut:
1.

Kreatif dan Obyektif
a. Tulisan berisi gagasan kreatif untuk memberikan solusi
permasalahan yang berkembang di masyarakat dan
merupakan hasil pemikiran secara divergen, terbuka, dan
komprehensif.
b. Tulisan tidak bersifat emosional atau tidak menonjolkan
permasalahan subyektif.
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c. Tulisan didukung oleh data dan atau informasi dari
referensi ilmiah.
d. Karya asli (bukan karya jiplakan), belum pernah
diikutsertakan

dalam

lomba

dan

belum

pernah

dipublikasikan.
2.

Logis dan Sistematis
a. Tiap langkah penulisan dirancang secara sistematis.
b. Pada dasarnya karya tulis ilmiah memuat unsur-unsur
identifikasi masalah, analisis-sintesis, simpulan dan
rekomendasi.

3.

Isi karya tulis ilmiah sebaiknya sejalan dengan bidang ilmu
yang sedang ditekuni mahasiswa.

D. Sistematika Penulisan
Sistematika dan Tatacara penulisan karya ilmiah dapat dilihat
pada Lampiran 1.
3.

Prestasi/kemampuan yang diunggulkan
Prestasi/kemampuan

unggulan

yang

diraih

selama

menjadi

mahasiswa USNI khususnya kegiatan ko-kurikuler dan ekstrakurikuler yang mendapatkan pengakuan dan/atau penghargaan yang
berdampak positif pada perguruan tinggi dan masyarakat. Prestasi
yang dimaksud bukan sekadar berpartisipasi pada kegiatan tertentu,
tetapi

menjadi

penggerak/motivator/pemberdaya

masyarakat,

juara/finalis atau sekurang-kurangnya mendapatkan predikat tertentu.
Jumlah prestasi yang diunggulkan maksimal 10 jenis. Format
penulisan prestasi dapat dilihat pada Lampiran 2.

4.

Video
Video yang diunggah berdurasi maksimal 6 menit, berisi uraian
peserta dalam Bahasa Indonesia atau Inggris (menghadap kamera),
tentang topik terkait karya ilmiah (tidak diperbolehkan menggunakan
animasi atau sejenis). Pastikan memasukkan URL video dengan
benar.
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5.

Kepribadian
Kisi-kisi penilaian terdiri atas: sikap sesuai dengan prestasi yang
dicapai, cenderung berpikiran maju, dan tidak menunjukkan perilaku
yang tidak patut. Hasil penilaian kepribadian tidak dikuantifikasikan,
tetapi dijadikan syarat untuk menentukan kepatutan sebagai
Mawapres.
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V.

JADWAL KEGIATAN

Jadwal Pemilihan Mahasiswa Berprestasi di Lingkunngan USNI pada Dies
Natalis Ke-32 dapat dilihat pada Tabel 4.1.

Tabel 4.1 Jadwal kegiatan
No.
1
2
3
4
5

Kegiatan

I

Sosialisasi program
Seleksi Administrasi
Seleksi Tahap Awal
Seleksi Final
Pengumuman
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Minggu keII

III

VI. PENDANAAN DAN PENGHARGAAN
6.1. Pendanaan
Pendanaan penyelenggaraan “Pemilihan Mahasiswa Berprestasi di Lingkunngan
USNI pada Dies Natalis Ke-32” berasal dari Dana Pelaksanaan Dies Natalis
USNI ke-32 dan Dana Program Kerja Bidang Kemahasiswaan USNI T.A
2020/2021.
6.2. Penghargaan
Mahasiswa yang terpilih sebagai Mawapres USNI 2021 pada “Pemilihan
Mahasiswa Berprestasi di Lingkunngan USNI pada Dies Natalis Ke-32” akan
mendapat penghargaan dan hadiah, antara lain:
a. Sertifikat dan Piagam Mahasiswa Berprestasi Tingkat Universitas;
b. Uang Tunai;
c. Menjadi utusan USNI dalam Program Pemilihan Mahasiswa Berprestasi,
baik untuk tingkat lokal, maupun nasional.

VII. PENUTUP
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Pelaksanaan pemilihan Mawapres USNI 2021 merupakan salah satu upaya untuk
mendorong tumbuh-kembangnya kegiatan akademik yang baik sebagai bagian
dari upaya menegakkan dan mengembangkan budaya akademik di lingkungan
USNI khususnya pengembangan budaya berkompetisi dan berprestasi. Pedoman
petunjuk pelaksanaan ini dibuat dalam pelaksanaan pemilihan di tingkat USNI
dengan tetap memperhatikan situasi dan kondisi masing-masing fakultas,
sehingga proses pemilihan dapat berjalan dengan baik. Kriteria dan prosedur
yang digunakan dalam Pedoman Pemilihan Mawapres ini akan terus diperbaiki
agar lebih sempurna, untuk itu kritik dan saran yang membangun sangat
diharapkan. Semoga niat baik dan kerja kita dapat menjadi kontribusi
peningkatan mutu lulusan dan pendidikan tinggi pada umumnya serta menjadi
amal baik bagi kita semua.

Lampiran 1
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Tatacara Penulisan
1.

Jumlah halaman minimal 10 halaman dan maksimal 20 halaman,
menggunakan Bahasa Indonesia baku.

2.

Naskah diketik 1,5 spasi dengan menggunakan jenis dan ukuran huruf
“Times New Roman 12”,. Batas pengetikan: samping kiri 4 cm, samping
kanan 3 cm, batas atas 3 cm, dan batas bawah 3 cm.

3.

Jarak pengetikan antara Bab dan Sub-bab 2 spasi, Sub-bab dan kalimat di
bawahnya 1,5 spasi.

4.

Judul Bab diketik di tengah-tengah dengan huruf besar dan dengan jarak 4
cm dari tepi atas tanpa garis bawah. Judul Sub-bab ditulis mulai dari
sebelah kiri, huruf pertama setiap kata ditulis dengan huruf besar (huruf
kapital), kecuali kata-kata tugas (yang, dari, dan). Judul anak Sub-bab
ditulis mulai dari sebelah kiri dengan indensi 1 (satu) cm. Huruf pertama
setiap kata ditulis dengan huruf besar (huruf kapital), kecuali kata-kata
tugas(yang, dari, dan).

5.

Alinea baru diketik sebaris dengan baris di atasnya dengan jarak 1,5 spasi.

6.

Penomoran Halaman memakai angka arab dan diketik dengan jarak 3 cm
dari tepi kanan dan 1,5 cm dari tepi bawah (1, 2, 3, dan seterusnya);

7.

Pemakaian huruf, tanda baca dan penulisan kata mengikuti Pedoman
Umum Ejaan Bahasa Indonesia yang disempurnakan.

8.

Tata Bahasa
a. Fungsi tata bahasa digunakan dengan taat asas dan tegas sehingga
subjek dan predikat harus selalu ada;
b. Penggunaan ejaan dan istilah resmi;
c. Bahasa yang digunakan bersih dari unsur dialek daerah, variasi bahasa
Indonesia, dan bahasa asing yang belum dianggap sebagai unsur bahasa
Indonesia, kecuali untuk istilah bidang ilmu tertentu.

9.

Daftar Pustaka
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a. Penulisan daftar pustaka untuk buku dimulai dengan menulis nama
pengarang, tahun penerbitan, judul buku, tempat terbit, nama penerbit,
dan nomor halaman.
b. Penulisan daftar pustaka untuk jurnal dimulai dengan nama penulis,
tahun, judul tulisan, nama jurnal, volume, dan nomor halaman.
c. Penulisan daftar pustaka yang diperoleh dari internet ditulis alamat
lamannya.
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Lampiran 2
FORMULIR PENCATATAN PRESTASI/KEMAMPUAN YANG DIUNGGULKAN
PEMILIHAN MAHASISWA BERPRESTASI (PILMAPRES) TINGKAT UNIVERSITAS SATYA NEGARA INDONESIA
TAHUN 2021

Nama Peserta

: …………………………………………… NIM: ……………………………………

Program Studi

: …………………………………………………………………………………………

Fakultas

: …………………………………………………………………………………………

No.

Kegiatan/
Organisasi

Capaian/
Penghargaan/
Pengakuan

Tahun
Perolehan

Nama & Laman
Lembaga
Pemberi/ Event

Individu/
Kelompok

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

1
2
3
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Tingkat

Jumlah
Peserta

Jumlah Penghargaan
yang Diberikan oleh
Penyelenggara

(7)

(8)

(9)

4
5
6
7
8
9
10
Total

Keterangan:
(1) Sudah jelas
(2) Isikan 10 nama kegiatan/organisasi yang diunggulkan mulai dari yang dinilai terbaik
(3) Isikan: hasil pencapaian, contoh : juara 1; hasil penghargaan, contoh: piagam penghargaan; hasil pengakuan, contoh: diundang
untuk tampil di Istana negara.
(4) Sudah jelas
(5) Isikan lembaga / individu yang memberikan
(6) Sudah jelas
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(7) Isikan salah satu : Internasional / Regional / Nasional / Provinsi dengan menjelaskan secara ringkas tentang kegiatan,
penyelenggara, jumlah dan distribusi asal peserta di lembar terpisah
(8) Sudah jelas
(9) Sudah jelas
*bukti pencapaian dilampirkan

……………………., …………………………….. 2021
Peserta

………………………………………………………….
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