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Malang, 20 Januari 2018

2. Para Wakil Dekan I dan III
3. Para Ketua Ketua Program Studi/Jurusan

Di lingkungan Universitas Muhammadiyah Malang

As s alamu' alailct nn wr. wb.

Dalam rangka mendorong pencapaian prestasi akademik dan non akademik, maka Universitas
Muhammadiyah Malang menyelenggarakan pemilihan Mahasiswa Berprestasi (Pilmapres)
tahun 2018. Adapun ketentuan dan persyantan calon mawapres sebagai berikut:
L. Ketentuan:

a. Calon Mawapres diajukan oleh progmm studi dari D-3 atau S-1 (hasil seleksi prodi)
b. Calon Mawapres diusulkan dengan Jurusan yang ditunjukan dengan surat mandat

progrzrm studi;

c. Calon Mawapres yang dapatdiusulkan program studi maksim alz (du,a)

d. Panitia akan menetapkan 10 (sepuluh) Finalis Pilmapres Tingkat Universitas
Mutrammadiyah Malang pada 8 Maret 2018 Finalis akan diundang/dihubungi Panitia
untuk mempresentasikankarya tulisnya dalam benfuk powerpoint dan interview pada
tanggal 10 Maret 201 8.

e. Panitia akan menetapkan 5 (lima) orang, peringkat I, U, III, Harapan I dan Harapan II
Tingkat Universitas Muhammadiyah Malang akan mendapatkan reward/penghargaan.

f. Penilaian meliputi:
1) Prestasi akademik,

2) Parya tulis ilmiah,
3) Prestasi/c apwan non akademik yang diunggulkan,
4) Kemampuan Bahasa Inggris,
5) Kepribadian.

2. Persyaratan:
a. Calon Mawapres tercatat aktif sebagai mahasiswa UMM pada semester genap

201712018 (print out KSM)
b. Indeks prestasi semester (IPS) dan indeks prestasi kumultif (IPK) minimal 3,00
c. Penulisan karya tulis mengacu Pedoman Umum Pilmapres UMM tahun 2018.
d. Usia tidak lebih dmt22tatrun padatanggal I Januari 2018.
e. Melengkapi berkas peserta dengan melampirk4n :

1. Isian Form Pendaftaran Pilmapres Tingkat UMM tahun 2018 (for.m Lampiran l)
2. Foto copy KHS dan Transkrip akademik sebanyak 1 (satu) lembar
3., Isian Form dataIPS secara keseluruhan(form Lampran2)'
4. Foto copy KTM dan pas foto berwarna terbaru ukuran 4x6 cm, masing-masing 1

(satu) lembar
5. Daftar prestasi/c apaian yang diunggulkan serta Foto copy dokumen pendukungnya

(Lampiran 3)

6. Karya tulis ilmiatr ditulis dalam batrasa Indonesia baku beserta ringkasan (bukan
Abstrak) yang menyatu pada karya tulis.



f. Seluruh berkas disampaikan kepada: Sekretariat Seleksi Pilmapres Z0lB Tingkat
Universitas Muhammadiyah Malang, d/a Biro Kemahasiswaan UMM Karnpus III
Gedung Student Center Lantai I' Jt. Raya Tlogomas 246 Malang. Selambat-
lambatnya tanggal 5 Maret 2018.

Demikian kasd sampaikan dan atas perhatian serta kerjasama kasd ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Tembusan Yth. :
1. Bapak Reklor (sebagai laporan)
2. Wakil Rektor I dan II
3. Kabiro dilingkungan UMM

III,



PENJELASAN TENTANG

PEMTLTHAN MAHASISWA BERPRESTAST (PTLMAPRES) TAHUN 2018
TINGKAT UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG

I. PERSYARATAN

A. Persyaratan Umum

Persyaratan umum adalah persyaratan yang harus dipenuhi oleh peserta sebagai

kelengkapan pemilihan mahasiswa beprestasi, yaitu:

L. Warga Negara lndonesia.

2. Terdaftar dan aktif sebagai mahasiswa program D3 atau S-1 maksimal semester Vl.

3. Peserta berusia tidak lebih dari 22 tahun pada tanggal L Januari 20L8 yang dibuktikan

dengan Kartu Tanda Mahasiswa (KTM) yang masih berlaku.

4. lndeks Prestasi Kumulatif tlP seluruh matakuliah yang lutus) rata-rata minimal 3,00.

5. Surat Pengantar dari pimpinan Jurusan (Kajur/Kaprodi/Sekjur/Sekprodi) yang

menyatakan bahwa mahasiswa yang diusulkan adalah hasil seleksi jurusan tertera pada

Lampiran 1 (Form Pendaftaran Pilmapres).

6. Belum pernah menjadi finalis Pilmapres tingkat Kopertis/Nasional pada tahun-tahun

sebelumnya.

B. Persyaratan Khusus

Persyaratan khusus adalah persyaratan yang harus dipenuhi oleh peserta Pilmapres, yang

akan dinitai oleh tim iuri sesuat dengan prestasi caton Mapres, yaitu:

1. Rekapitulasi lndeks Prestasi per semester seperti yang tertera pada Lampiran 2.

2. Karya Tulis llmiah yang ditulis dalam bahasa lndonesia baku.

3. Ringkasan (bukan abstrak) beserta halaman cover ditulis dalam bahasa lnggris.

4. Daftar 10 (sepuluh) prestasi/capaian yang diunggulkan, dilengkapi dengan dokumen
pendukung sebagai bukti, sesuai Formulir isian pada Lampiran 3.

5. Kemampuan berbahasa lnggris/asing.

II. PENIIAIAN

A. Komponen Penilaian

Pilmapres merujuk pada kinerja individu mahasiswa yang memenuhi kriteria

pemilihan yang terdiri atas lima unsur, yaitu:

1. lndeks Prestasi Kumulatif (lPK),

2. Karya tulis ilmiah beserta ringkasan,

3. Prestasi/capaian Vang diunggulkan,

4. Bahasa lnggris/asing, dan

5. Kepribadian

B. Uraian Komponen Penilaian , 
' '

1. lndeks Prestasi Kumulatif (lPK)

lndeks Prestasi Kumulatif (lPK) adalah seluruh nilai matakuliah rata-rata yang lulus

dengan IPK (lP seluruh matakuliah yang lulus) rata-rata minimal 3,00.

ilpffiqHgw.
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2. Karya Tulis llmiah

a. Pengertian

Karya tulis llmiah yang dimaksud dalam pedoman ini merupakan tulisan
ilmiah hasil dari kajian pustaka yang bersumber dari referensi ilmiah dan atau hasil
riset. Karya tulis ilmiah berisi solusi kreatif dari permasalahan yanB dianalisis
secara sisternatis dan tajam, sefta diakhiri dengan simpulan yang relevan.

b. Tema dan Topik Tulisan

Tema Pilmapres tahun ini adalah: "sustoinable Development Goals (SDCsf,

c. Sifat dan tsi Tulisan

Sifat dan isi tulisan harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
1) Kreatif dan Obyektif

a) Tulisan berisi gagasan yang kreatif untuk memberikan solusi permasalahan

Yang berkembang di rnasyarakat dan merupakan hasil pemikiran secara

divergen, terbuka, dan komprehensif.

b) tulisan tidak bersifat emosional atau tidak menonjolkan permasalahan subyektif.

c) Tulisan didukung oleh data dan atau informasi dari referensi ilmiah.

d) Karya asli (bukan karya iiplakan), belum pernah diikutkan dalam tomba
dan belum pernah dipublikasikan.

2l 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) lsi k a rya tulis ilmiah berupa kajian pustaka yang bersumber dari referensi ilmiah
dan atau hasil riset.

4) Karya tulis ilmiah belum pernah diikutkan dalam lomba karya tulis lain pada

tingkat manapun, kecuali pada rangkaian Pilmapres tahun ini.

d. Dosen Pembimbing

Penulisan karya tulis ilmiah dibimbing oleh seorang dosen yang memiliki
NIDN/NlDK, tetapi tetap menjaga keaslian pemikiran/ gagasan mahasiswa.

e. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan berisi rancangan yang teratur sebagai berikut:
1) Bagian Awal

a) Halaman Judul (huruf kapital, mencantumkan nama penutis, nomor induk
mahasiswa, perguruan tinggi asal dan logonya).

b) Lembar Pengesahan (memuat iudul, nama penulis, dan nomor induk
mahasiswa) ditandatangani oleh Dosen Pembimbing, dan pimpinan Jurusan
dengan stempel jurusan, dan diberi tanggal sesuai dengan hari pengesahan.

c) Prakata dari penulis.

d) Daftar isi dan daftar lain yang diperlukan seperti daftar gambar, daftar
tabel, dan daftar lampiran. ,

e) Ringkasan ditulis dalam Bahasa lndonesia menyatu pada karya tulis.
f) Ringkasan terdiri atas 600-700 kata ditulis datam Bahasa lnggris dan diberi

halaman muka/cover yang ditulis pada lembar terpisah untuk keperluan
penilaian kemampuan berbahasa lnggris/asing.

sryffi
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Ll Bagtan lntt

a) Pendahuluan

Bagian Pendahuluan berisi latar belakang dan rurnusan masalah, gagasan

kreatif yang diuraikan secara singkat mengenai hal yang ingin disampaikan,

tuiuan dan manfaat yang ingin dicapai melalui penulisan serta metode
studi pustaka yang dilakukan.

b) Telaah Pustaka

Telaah Pustaka berisi uraian yang menunjukkan landasan teori dan konsep-

konsep yang relevan dengan masalah yang dikaji, uraian mengenai

pendapat yang berkaitan detgan masatah yang dikaii, uraian mengenai

pemecahan masalah yang pernah dilakukan.

c) Analisis dan Sintesis

Bagian ini berisi analisis-sintesis permasalahan yang didasarkan pada data

dan atau informasi serta telaah pustaka untuk menghasilkan alternatif
model penyelesaian masalah (solusi) atau gagasan yang kreatif.

d) Simpulan dan Rekomendasi

Simpulan harus konsisten dengan analisis dan sintesis pada pembahasan

serta menjawab tujuan. Rekomendasi yang disampaikan berupa alternatif
pemikiran atau prediksi transfer gagasan dan diseminasi gagasan atau

adopsi gagasan oleh masyarakat.

3) Bagian Akhir

Bagian akhir memuat daftar pustaka dan lampiran jika diperlukan.

f. Tata Bahasa dan Tata Cara Penulisan

1) Pemakaian huruf, tanda baca dan penulisan kata mengikuti Pedoman Umum

Ejaan Bahasa lndonesia yang disempurnakan.

2) Tata bahasa yang digunakan secara taat asas dan tegas.

3) Bahasa yang digunakan tidak mengandung dari unsur dialek daerah, variasi

bahasa lndonesia, dan bahasa asing vang belumdianggap sebagai unsur bahasa

lndonesia, kecuali untuk istilah bidang ilmu tertentu.
4) Jumlah halaman minimat 10 hataman dan maksimal 15 hataman (dari bagian

pendahuluan sampai dengan bagian simpulan dan rekomendasi) dengan

menggunakan bahasa lndonesia baku.

5) Naskah diketik pada kertas A4 dengan 1,5 spasi, mengBunakan jenis dan ukuran

huruf 'Times New Romon 72', kecuali untuk ringkasan diketik satu spasi. Batas

pengetikan: samping kiri 4 cm, samping kanan 3 cm, batas atas 3 cm, dan batas

bawah 3 cm.

6) Penulisan daftar pustaka merujuk pada system Harvard, MLA, Vancouver, atau

lainnya.

3. Prestasi/Capaian yang Diunggulkan dan Membanggakan

Prestasi/capaian unggulan yang layak dicantumkan adalah prestasi/capaian selama

meniadl mahasiswa khususnya keglatan kokurikuler dan ekstrakurikuler yang

mendapat pengakuan dan/atau penghargaan yang beidampak positif pada

perguruan tinggi dan masyarakat. Prestasi yang'dimaksud bukan sekedar

berpartisipasi pada kegiatan tertentu, tetapi menjadi penggerak/motivator/
pemberdaya masyarakat, juarafinalis atau sekurang-kurangnya mendapat predikat

tertentu. lsikan: hasil pencapaian, contoh: iuara l; hasil penghargaan, contoh:
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piagam penghargaan; hasil pengakuan, contoh: diundang untuk tampil di lstana
negara. Penulisan data prestasi/kemampuan yang diunggulkan sesuai dengan
format pada Lampiran 3, Jumlah prestasi yang diunggulkan makimal 10 jenis

dengan rambu-rambu sebagai berikut :

(a) Bidang Prestasi yang Dikompetisikan

. Bidang llmiah/Penalaran/Akademik

o Bidang Seni-Budaya

o Bidang Olah Raga

o Bidang Teknologi & Sains, serta lnovasi

o Bidang Keagamaan

r Kewirausahaan

o Bidang lainnya

(b)Jenis Prestasi/Capaian Unggulan yang Tidak Dikompetisikan

o Pemakalah/Presenter/Penyaji/Narasumber/Pemandu/Moderator dalam

forum ilmiah/seminar/FGD/konferensi/loka karya/pelatihan
o Penemuan lnorasi

. Potensi HKI/Hak Cipta

r Kewirausahaa dl E&trepreneu.ship

. Literatur, Buku, Artikel, Karya Tulis, Cerpen, Novel, Lagu yang

dipublikasikan/diterbitkan

r Produk seni/produk olah raga/produk teknologi
o Pelatih/wasit/i uri/ coach/ o djudicator
. Pengabdian kepada masyarakat

r Ketua/koordinator kepanitiaan dalam kegiatan tingkat provinsi/
nasiona/regional/internasional

. Kegiatan unggulan lainnya.

(cl Jenis Capaian lhrir di Organisasi lGpemudaan/lGmahaslswaan

r Organisasi kemahasiswaan/Lembaga Kemahasiswaan: BEM, DpM, MpM,
Hima/Himpro

r Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM)

o Badan Semi Otonom (BSO)

i Organisasi profesi mahasiswa

. Organisasi kemahasiswaan lainnya

. . Organisasi sosial kemasyarakatan lainnya

Penulisannyo s*uol lormot herikut:
a. Deskripsi kegiatan yang diunggulkan dan membanggakan

Uraikan sebuah program yang menurut Saudara sangat berkesan,

membanggakan dan monumental yang Saudara inisiasi atau pimpin selama

menjadi mahasiswa. Buatlah tulisan maksimal satu halaman yang menguraikan:
r Nama Program
r Waktu dan durasi

o Khalayak sasaran yang mendapat manfaat
. Apa manfaat yang dirasakan oleh masyarakat
. Peran Saudara yang signifikan dalam program
. Bagaimana menjaga keberlangsungannya
r Apa yang membuat Saudara terkesan dengan program itu

r!
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Bahasa lnggris/Asing

Penilaian bahasa lnggrislasing dilakukan melalui dua tahap yaitu: (U penulisan

ringkasan (bukan abstrak) berbahasa lnggris/asing dari karya tulis ilmiah, dan (2)

presentasi dan diskusi dalam bahasa lnggris/asing. Ringkasan berisi latar belakang,

rurnusan masalah, metodologi, hasil dan simpulan. Ringkasan terdiri atas 600-750

kata, ditulis dengan menggunakan 1,5 spasi di kertas ukuran A4.

Ringkasan digunakan untuk menilai kecakapan mahasiswa untuk menulis dalam

bahasa asing. Presentasi dengan topic tertentu yang dilanjutkan denngan diskusi

digunakan untuk menilai kemampuan mahasiswa dalam berkomunikasi dalarn

bahasa lnggris/bahasa Asing.

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 diiadikan syarat untuk menentukan

kepatutan sebagai Mapres terpilih.

III. JADWAL KEGIATAN

5.

Jadwal kegiatan sebagai berikut :

No. Kegiatan
Januari Februari Maret

1 2 3 4 1 2 3 4 L 2 3 4
t. Publikasi

2. Pemilihan Pilmapres Tingkat
Jurusan I Program Studi

3. Pendaftaran dan Penerimaan
Berkas Pilmapres Tingkat
Universitas

1-5

4. Seleksi Administrasi dan

Penilaian Berkas 6-8

5. Pengumuman Finalis 8

6. Presentasi Finalis 10
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Lampiran 1.

FORM PENDAFTARAN
PEMILIHAN MAHASISWA BERPRESTASI (PILMAPRES}

TINGKAT UNIVERSITAS MUHAIIfiMADIYAH MALANG
TAHUN 2A18

Menyetujui;
Ketua Jurusan,

Mengetahui.
Wakil Dekan llL

Malang, ..............2018
Pendaftar,

I
t

f

Pas foto berwarna

4x6

Judul Katya llmiah

Nama

Jenis Kelamin

NIM

Tempat / Tel.Lahir

Fakultas / Jurusan

Perguruan Tinggi

Alamat Asal

No. Telepon / HP

E-Mail

IPK

Laki-laki / Perempuan *)

Universitas Muhammadiyah Malang

Dengan ini menyatakan bahwa mahasiswa yang bersangkutan hasil seleksi Jurusan dan
bersedia untuk mengikuti Pemilihan Mahasiswa Berprestasi (plLMApREs) Tahun 2019 yang
diselenggarakan oleh Universitas Muhammadiyah Matang.



Lampiran 2.

Nilai lndeks Prestasi Kumulatif

Mahasiswa Berprestasi Tingkat Universitas Muhammadiyah Malang

Nama

NIM

Program Studi

Fakultas

Perguruan Tinggi Universitas MuhammadiYah Malang

Ketua Jurusan 1 Ketua Program Studi

Tahun Nilai lP
Iumlah SKS

yang Telah
Diambil

Semester

L

2

3

4

5

5

IPK - Total SKS

FORM-PILMAPRES-z O 1 B.UM M



Kegiatanl
Organisasi

Capaianl
Penghargaan

/pengakuan*

Lampiran 3.

DATA PRESTA St I CAPA|AN YANG DTUNGGUTKAN

Tingkat

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya, jika ternyata ada yang tidak benar atau
tidak sesuai, saya bersedia dikenakan sanksi

Malang, ....... 2018
Yang menyatakan

(..........................)
Keterdnaan
(1) Sudah jelas

(2) lsikan 10 nama kegiatan/organisasi yang diunggulkan mulai dari yang dinilai terbaik
(3) lsikan: hasil pencapaian, contoh: juara 1; hasil penghargaan, contoh: piagam penghargaan; hasil

pengakuan, contoh: diundang untuk tampil di lstana negara
(a) Sudah jelas
(5) lsikan lembaga / individu yang memberikan
(6) Sudah jelas
(71 lsikan salah satu: lnternasional /Regional /Nasional /Provinsi dengan menjelaskan secara

ringkas tentang kegiatan, penyelenggara,jumlah dan distribusi asal peserta di lembarterpisah.

*) Bukti pencapaian dilampirkan (foto copy)

CA.TATA.N:

Form tersebut diotas mohon untuk pengisian dengan diketik dan diprint.

FORM-PI LMAPRES-z O T B_UM M

Jumlah
Penghargaan

yang Diberikan
oleh

Penyelenggara


