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I. PENDAHULUAN 

A.  Latar Belakang 

Tujuan pendidikan tinggi yang utama adalah mengembangkan potensi mahasiswa 

agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa 

dan berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, terampil, kompeten, 

dan berbudaya untuk kepentingan bangsa. Selain itu, untuk menghasilkan lulusan 

yang menguasai cabang ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memenuhi 

kepentingan nasional dan peningkatan daya saing bangsa.  

Dengan demikian, melalui fasilitasi perguruan tinggi, mahasiswa sebagai insan 

dewasa harus dapat mengembangkan potensi secara maksimal agar dapat 

memenuhi tuntutan sebagaimana diuraikan di dalam tujuan pendidikan tinggi. 

Mahasiswa diharapkan memiliki kecerdasan komprehensif yang 

menyeimbangkan antara hard skills dan soft skills. Kemampuan ini dapat 

diperoleh mahasiswa melalui kegiatan intrakurikuler, kokurikuler, dan 

ekstrakurikuler. Dalam Pilmapres ini akan diseleksi mahasiswa yang memiliki 

prestasi unggul dan membanggakan pada ketiga kegiatan tersebut secara selaras 

dan seimbang. 

Diselenggarakannya Pilmapres di tingkat Universitas diharapkan setiap Program 

Studi/Fakultas melakukan identifikasi dan memberi penghargaan kepada 

mahasiswa yang berprestasi unggul dan membanggakan secara 

berkesinambungan. Untuk itu Program Studi/Fakultas diharapkan memiliki 

kebijakan yang mendorong pengembangan ketiga kegiatan tersebut. 

B. Tujuan 

1. Memilih dan memberikan penghargaan kepada mahasiswa yang meraih 

prestasi/capaian unggul dan membanggakan dalam kegiatan intrakurikuler, 

kokurikuler, dan ekstrakurikuler. 

2. Memotivasi mahasiswa untuk melaksanakan kegiatan intrakurikuler, 

kokurikuler, dan ekstrakurikuler sebagai wahana untuk menyeimbangkan hard 

skills dan soft skills mahasiswa. 

3. Mendorong perguruan tinggi untuk mengembangkan budaya akademik yang 

dapat memfasilitasi mahasiswa mencapai prestasi/capaian unggul dan 

membanggakan secara berkesinambungan. 

C. Peserta 

Peserta Pilmapres adalah mahasiswa aktif yang terdaftar pada Universitas 

Muhammadiyah Malang. 
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II.  PERSYARATAN 

A.  Persyaratan Umum 

Persyaratan  umum  adalah  persyaratan  yang  harus  dipenuhi  oleh  peserta  

sebagai kelengkapan pemilihan mahasiswa beprestasi, yaitu: 

1. Warga  Negara  Indonesia.  

2. Terdaftar dan  aktif sebagai  mahasiswa Universitas Muhammadiyah Malang 

program D-3 atau S-1 maksimal semester VI dibuktikan dengan KTM yang 

masih berlaku. 

3. Peserta berusia tidak lebih dari 22 tahun pada tanggal 1 Januari 2021.  

4. Memiliki Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) minimal 3,00. 

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

menyatakan bahwa mahasiswa yang diusulkan adalah hasil seleksi jurusan 

untuk tingkat Fakultas dan pimpinan Fakultas (Dekan/Wakil Dekan) untuk 

tingkat universitas tertera pada Formulir 1 (Lampiran 2). 

6. Belum pernah menjadi finalis Pilmapres tingkat LLDIKTI Wilayah VII/Nasional 

pada tahun-tahun sebelumnya. 

B.  Persyaratan Khusus 

Persyaratan khusus adalah persyaratan yang harus dipenuhi oleh peserta 

Pilmapres, yang akan dinilai oleh tim juri sesuai dengan prestasi calon Mapres, 

yaitu: 

1. Rekapitulasi Indeks Prestasi per semester seperti Formulir 2 (Lampiran 3). 

2. Daftar 10 (sepuluh) prestasi/capaian/organisasi sosial kemasyarakatan yang 

diunggulkan mulai dari yang dinilai terbaik saat menjadi mahasiswa UMM, 

dilengkapi dengan dokumen pendukung sebagai bukti, sesuai Formulir 3 

(Lampiran 9). 

3. Naskah Gagasan Kreatif untuk menyelesaikan masalah pembangunan yang 

berkaitan dengan “Sustainable Development Goals (SDGs), Revolusi Industri 

4.0. dan Masa/Pasca Pandemi Covid-19”. Untuk program Sarjana dapat berupa 

konsep/strategi sedangkan untuk program diploma harus berupa uraian 

produk yang dihasilkan. Pedoman penulisan naskah gagasan kreatif dapat 

dilihat pada lampiran 5. 

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

Inggris. 

5.  Kemampuan wawasan kebangsaan dan berbahasa Inggris. 
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III.   PROSEDUR PEMILIHAN 

Pilmapres dilaksanakan secara berjenjang mulai dari tingkat Jurusan/Program Studi, 

Fakultas, Universitas, LLDIKTI Wilayah VII/Tingkat Nasional, dengan prosedur dan 

tahapan sebagai berikut.  

A. Tingkat Jurusan/Program Studi/Fakultas  
Prosedur Pilmapres pada tingkat Jurusan/Prodi/Fakultas diatur sebagai berikut: 

1. Pilmapres   tingkat   Jurusan/Program Studi/Fakultas dilaksanakan oleh panitia 

yang dibentuk dan disahkan oleh pimpinan sesuai tingkatannya.  

2. Hasil pemilihan pada setiap jenjang (Jurusan/Program Studi/Fakultas) 

dituangkan dalam Berita Acara Pemilihan. 

3. Terbaik hasil pemilihan tingkat Jurusan/Prodi S-1 diusulkan ke Fakultas untuk 

mengikuti seleksi pada tingkat Fakultas selanjutnya terbaik Fakultas 

didelegasikan untuk mengikuti sebagai perwakilan ke tingkat Universitas. 

4. Terbaik hasil pemilihan tingkat Jurusan/Prodi D-3 diusulkan sebagai delegasi ke 

tingkat Universitas. 

B. Tingkat Universitas 
Prosedur Pilmapres pada tingkat Universitas diatur sebagai berikut: 

1. Pemilihan tingkat Universitas dilaksanakan oleh panitia yang dibentuk dan 

disahkan oleh Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan dan Alumni. 

2. Hasil pemilihan pada tingkat Universitas dituangkan dalam Berita Acara 

Pemilihan. 

3. Terbaik hasil pemilihan di tingkat Universitas program D-3 dan S-1 dikirimkan 

sebagai delegasi UMM ke LLDIKTI Wilayah VII/Tingkat Nasional.  

4. Pilmapres D-3 dan S-1 di tingkat nasional dilakukan oleh Pusat Prestasi Nasional, 

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 6  

C. Pelaksanaan   
Pilmapres di tingkat Jurusan/Program Studi dilakukan oleh Jurusan/Program Studi 

masing-masing, untuk tingkat Fakultas diselenggarakan oleh Fakultas yang 

bersangkutan dan pelaksanaan tingkat Universitas dilakukan oleh panitia Ad Hoc 

Universitas Muhammadiyah Malang. 

D.  Seleksi 
1. Seleksi tahap awal (desk evaluation) dilakukan melalui sistem penilaian  

berdasarkan : 

a) Persyaratan administrasi; 

b) Karya tulis ilmiah berupa Gagasan Kreatif; 
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Terbaik S-1 

Terbaik D-3 

c)  Ringkasan karya tulis ilmiah berbahasa Inggris (bukan abstrak); 

d) Data prestasi/capaian/organisasi sosial kemasyarakatan yang diunggulkan 

dan membanggakan.  

2. Seleksi tahap akhir dilakukan terhadap peserta Pilmapres yang lolos seleksi 

tahap awal yang dilakukan berdasarkan: 

a)  Penilaian Wawasan Kebangsaan dan Bahasa Inggris 

b) Penilaian presentasi karya tulis Gagasan Kratif dan diskusi dalam bahasa 

Inggris,  

c) Wawancara dan klarifikasi terhadap prestasi/capaian yang diunggulkan 

(penghargaan/pengakuan/rekam jejak yang relevan) 

12.  

Secara singkat prosedur/tahapan Pilmapres tingkat universitas dapat dilihat di 

dalam bagan berikut.  

 
  
 

  

   

 

 

 

 

 

 

 

IV. PENILAIAN 

A.  Komponen Penilaian 
Pilmapres  merujuk  pada  kinerja  individu  mahasiswa  yang  memenuhi 

kriteria pemilihan yang terdiri atas lima unsur, yaitu: 

1.  Indeks Prestasi  Kumulatif (IPK), 

2.   Karya tulis Gagasan Kreatif beserta ringkasan, 

3.   Prestasi/capaian yang diunggulkan dan Kepribadian 

4.   Bahasa Inggris dan Wawasan Kebangsaan 

 B.  Uraian Komponen Penilaian 
1.   Indeks Prestasi Kumulatif  (IPK) 

Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) adalah seluruh nilai matakuliah rata-rata 

yang lulus dengan IPK minimal 3,00. 

Seleksi Tingkat 
Program Studi 

S-1 dan D-3 

Seleksi Tingkat 
Fakultas 

 

Seleksi Tingkat  
Universitas 

 

Seleksi LLDIKTI/ 
Tingkat 

Nasional 
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2.   Karya Tulis lmiah Gagasan Kreatif  

a.  Pengertian 

Karya  tulis   Ilmiah   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  yang  dianalisis  secara  sistematis dan  tajam,  serta 

diakhiri dengan simpulan yang relevan. 

b.  Tema dan Topik Tulisan 

Tema Pilmapres tahun ini adalah:  "Sustainable Development Goals 

(SDGs), Revolusi Industri 4.0. dan Masa/Pasca Pandemi Covid-19”. 

c.   Sifat dan Isi Tulisan 

Sifat dan isi berupa Naskah Gagasan Kreatif untuk menyelesaikan masalah 

pembangunan yang berkaitan dengan Sustainable Development Goals 

(SDGs) dan Revolusi Industri 4.0. Untuk program Sarjana dapat berupa 

konsep/strategi sedangkan untuk program diploma harus berupa uraian 

produk yang dihasilkan. Format pada Lampiran 5. 

3. Prestasi/Capaian yang Diunggulkan/Membanggakan dan Kepribadian 

Prestasi/capaian unggulan yang layak dicantumkan adalah prestasi/ capaian 

selama menjadi mahasiswa khususnya kegiatan kokurikuler dan 

ekstrakurikuler yang mendapat pengakuan dan/atau penghargaan yang 

berdampak positif pada perguruan tinggi dan masyarakat. Prestasi yang 

dimaksud bukan sekedar berpartisipasi pada kegiatan tertentu, tetapi 

menjadi penggerak/motivator/pemberdaya masyarakat, juara/finalis atau 

sekurang-kurangnya mendapat predikat tertentu. Penulisan data prestasi/ 

kemampuan yang diunggulkan sesuai dengan format pada Lampiran 9.  

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 Mapres terpilih. 

4. Wawasan Kebangsaan dan Bahasa Inggris 

Penilaian wawasan kebangsaan dan bahasa Inggris dilakukan melalui dua 

tahap yaitu: (1) Tes Wawasan Kebangsaan dan Bahasa Inggris, (2) Penulisan 

ringkasan (bukan abstrak) berbahasa Inggris dari karya tulis ilmiah Gagasan 

Kreatif, dan diskusi dalam bahasa Inggris. Ringkasan berisi latar belakang, 

rumusan masalah, metodologi, hasil dan simpulan. Ringkasan terdiri atas 

600–750 kata, ditulis dengan menggunakan 1,5 spasi di kertas ukuran A4. 
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Ringkasan digunakan untuk menilai kecakapan mahasiswa untuk menulis 

dalam bahasa asing. Presentasi dengan topik tertentu yang dilanjutkan 

dengan diskusi digunakan untuk menilai kemampuan mahasiswa dalam 

berkomunikasi dalam bahasa Inggris. 

 

 

V. JADWAL KEGIATAN 

Jadwal kegiatan sebagai berikut : 

No. Kegiatan Februari 2021 Maret 2021 April 2021 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 
1. Publikasi X X X X X     

2. Pilmapres Tingkat Jurusan / Program 
Studi 

  
   X X   

 Pilmapres Tingkat Fakultas       X X  

3. Penerimaan Berkas Pilmapres Tingkat 
Universitas 

        1-3 

4. Seleksi Administrasi dan Penilaian 
Berkas 

        5-6 

5. Pengumuman Finalis         6 

6. Presentasi Finalis         7-8 

 

 

 

VI. PENDANAAN DAN PENGHARGAAN 

A. Pendanaan  

Pendanaan penyelenggaraan pemilihan pada tingkat Jurusan/Program Studi/ 

Fakultas ditanggung oleh masing-masing Jurusan/Program Studi/Fakultas. Di 

tingkat Universitas ditanggung oleh universitas melalui Biro Administrasi 

Kemahasiswaan dan Alumni (BAKA) atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat.  

B. Penghargaan  

Mahasiswa yang terpilih sebagai Mahasiswa Berprestasi (Mapres) tingkat 

universitas akan diberi piagam penghargaan dan penghargaan lainnya dari 

Universitas Muhammadiyah Malang. Mahasiswa Berprestasi tingkat Jurusan/ 

Prodi/Fakultas diberi penghargaan dari Jurusan/Prodi/Fakultas sesuai dengan  

kebijakan dan ketentuan masing-masing Jurusan/Prodi/Fakultas. Mapres terpilih 

tingkat universitas juga mendapat prioritas untuk difasilitasi mengikuti Pilmapres 

tingkat LLDIKTI Wilayah VII Jawa Timur/Tingkat Nasional. 
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VII. PENUTUP 

Pelaksanaan Pilmapres merupakan salah satu upaya untuk mendorong 

tumbuhkembangnya kegiatan akademik yang baik sebagai bagian dari upaya 

menegakkan dan mengembangkan budaya akademik di lingkungan Universitas 

Muhammadiyah Malang khususnya pengembangan budaya berkompetisi dan 

berprestasi.  

Pedoman ini disampaikan kepada Jurusan/Program Studi/Fakultas di lingkungan 

Universitas Muhammadiyah Malang untuk dijadikan acuan dalam pelaksanaan 

pemilihan mahaiswa berprestasi di tingkat Jurusan/Program Studi/Fakultas dan 

Universitas   dengan   tetap   memperhatikan   situasi   dan   kondisi   masing-masing, 

sehingga proses pemilihan dapat berjalan dengan baik.  

Kriteria dan prosedur yang digunakan dalam pedoman ini akan terus diperbaiki agar 

lebih sempurna, untuk itu kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan.  

Kepada Jurusan/Program Studi/Fakultas yang selalu aktif mengikuti atau 

mengirimkan peserta ke kegiatan Pilmapres tingkat universitas ini, kami ucapkan 

terima kasih. Semoga niat baik dan kerja kita dapat menjadi kontribusi peningkatan 

mutu lulusan dan pendidikan tinggi pada umumnya serta menjadi amal baik bagi kita 

semua. 
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LAMPIRAN 1. Rekapitulasi Penilaian Pilmapres 

 

 

REKAPITULASI PENILAIAN PILMAPRES TINGKAT JURUSAN/FAKULTAS/UNIVERSITAS 

 
 
Nama   :     ……………………………………………............... 

N.I.M   :     ……………………………………………............... 

Jurusan/Prodi :     ……………………………………………............... 

Fakultas  :     ……………………………………………............... 

 

No. Komponen yang Dinilai Nilai 

1 IP Kumulatif 

         Nilai IPK     

Nilai tertinggi peserta 

 

2 Karya Tulis Gagasan Kreatif : 

Nilai tulisan + Nilai presentasi 

     Nilai tertinggi peserta 

 

3 Prestasi/Capaian yang unggul dan membanggakan : 

  Nilai yang diperoleh 

Nilai tertinggi peserta 

 

4 Wawasan Kebangsaan dan Bahasa Inggris : 

  Nilai yang diperoleh 

Nilai tertinggi peserta 

 

Total Nilai : (maksimal 100)  

 

Malang,  …………………………………. 2021 

Penilai, 

 

 

 

( ___________________________ ) 

 

 

 

 

 

x  10 

x  30 

x  30 

x  30 
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LAMPIRAN 2. Form Pendaftaran Peserta 

 
 
 
 
FORMULIR PENDAFTARAN PESERTA PILMAPRES  
TINGKAT UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG 
TAHUN 2021 

1 Judul Gagasan Kreatif  
 

2 Nama Lengkap  

3 N.I.M  

4 N.I.K  
5 Jenis Kelamin Laki-laki / Perempuan *) 

6 Tempat/tanggal lahir  

7 Alamat lengkap  

8 Telepon/HP  

9 E-mail  

10 Jurusan  
11 Fakultas  

12 Perguruan Tinggi Universitas Muhammadiyah Malang 

13 Semester  

14 Raihan IPK sampai saat ini  

 
Dengan ini menyatakan bahwa mahasiswa yang bersangkutan hasil seleksi Program 
Studi/Fakultas*) untuk mewakili Program Studi/Fakultas*) mengikuti Pemilihan 
Mahasiswa Berprestasi (PILMAPRES) Tahun 2021 yang diselenggarakan oleh 
Universitas Muhammadiyah Malang 
 
Pimpinan Jurusan/Fakultas **)   Malang, ………………………… 2021 
       Peserta 
 
Ttd & Stempel      Ttd 

 
 
( ___________________________ )  ( ________________________ ) 
NIP/NIDN ……………………………………….   NIM ……………………………………….. 
 
 
*) coret yang tidak perlu  
**) pilih yang sesuai 

 

 
 
 
 

Pas Foto berwarna 
pakai almamater 

3 x 4 cm 
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LAMPIRAN 3. Form Rekapitulasi IPK 
 
 

NILAI INDEKS PRESTASI KUMULATIF  (IPK) YANG DIRAIH SAMPAI SAAT INI 
 
Nama    :  …………………………………………………………. 
NIM                 :  ………………………………………………………… 
Jurusan/prodi  :  ………………………………………………………… 
Fakultas  :  ………………………………………………………… 

 

Semester Tahun Nilai IP Jumlah SKS yang 
telah ditempuh 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

IPK – Total SKS   

 
       Malang,                         2021 
       Peserta, 
 
 
 

        ( ___________________) 

 

 

Catatan : 

Dilampiri KHS/Transkrip Nilai 
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LAMPIRAN 4. Pedoman Pengisian Borang Protofolio Kegiatan Kemahasiswaan 

yang Diunggulkan 
 

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

menjadi mahasiswa khususnya   kegiatan   kokurikuler   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 buah dengan 

rambu-rambu sebagai berikut: 

A. Prestasi yang Diperoleh melalui Kompetisi Bidang: 

  Ilmiah/Penalaran/Akademik 

  Seni-Budaya 

  Olah Raga 

  Teknologi & Sains, serta Inovasi 

  Keagamaan 

  Kewirausahaan 

B. Prestasi/Capaian Unggulan yang Bukan Diperoleh melalui Kompetisi 

B.1. Berperan sebagai: 

 Pemakalah/penyaji/narasumber/pemandu,  moderator  dalam  forum  

ilmiah/  seminar/ FGD/konferensi/ lokakarya/pelatihan; 

   Wirausahawan (entrepreneur); 

   Pelatih/wasit/juri/coach/adjudicator; 

 Pemberdaya masyarakat; 

 Ketua/koordinator kepanitiaan dalam kegiatan tingkat provinsi/ nasional/ 

regional/ internasional;  

B.2.  Menghasilkan: 

• Temuan inovatif; 
• Karya yang telah mendapatkan HaKI; 

• Literatur berupa  buku, artikel, karya tulis, cerpen, novel, lagu/hasil seni    

yang dipublikasikan/diterbitkan; 

• Produk di bidang seni/olah raga/ teknologi.  

B.3. Memperoleh: 

• HaKI; 

• Anugerah. 
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C.  Capaian Karier di Organisasi Kepemudaan/Kemahasiswaan: 

• Organisasi kemahasiswaan/lembaga kemahasiswaan: Badan Eksekutif   

Mahasiswa (BEM), Senat Mahasiswa (SEM), BEMFA, SEFA, Dewan Perwakilan 

Mahasiswa, Majelis Permusyawaratan Mahasiswa, Himpunan Mahasiswa; 

•  Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM); 

•  Badan Semi Otonom; 

•  Organisasi profesi mahasiswa; 

•  Organisasi sosial kemasyarakatan. 
 

 
Tabel 4.1. Rangkuman data prestasi/capaian yang unggul dan membanggakan sebagai berikut: 

 
 

No 

 
Kegiatan/ 

Organisasi 

 
Capaian/ 

Penghargaan/ 

Pengakuan 

 
Tahun 

Perolehan 

 
ama & Laman 

Lembaga Pemberi/ 

Event 

 
 

Individu 

/Kelompok 

 
 
 

Tingkat 

 
 

Jumlah 
Peserta 

 

Jumlah 

Penghargaan 

yang Diberikan 

oleh 

Penyelenggara 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

1.         

2.         

3.         

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  I;  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 (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. 
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Tabel 4.2.a. Nilai Pencapaian Prestasi/ Kemampuan Unggul 
 

Tingkat Pencapaian Individu Kelompok 

Internasional Juara 1 13 6,5 
Juara 2 12 6 
Juara 3 11 5,5 

Regional Juara 1 10 5 
Juara 2 9 4,5 
Juara 3 8 4 

Nasional Juara 1 7 3,5 
Juara 2 6 3 

Juara 3 5 2,5 
Provinsi Juara 1 4 2 

Juara 2 3 1,5 
Juara 3 2 1 

 
Keterangan: 

 
1) Pencapaian adalah prestasi mahasiswa pada satu atau beberapa bidang ilmu tertentu 

yang diperoleh melalui mekanisme kompetisi yang diselenggarakan oleh lembaga atau 
asosiasi tingkat internasional/ regional/nasional/provinsi. 

2) Kompetisi tingkat internasional adalah kompetisi yang diselenggarakan oleh lembaga atau 
asosiasi tingkat internasional, atau kompetisi yang diiikuti oleh peserta yang minimal 
berasal dari 3 kawasan regional di dunia. 

3) Kompetisi tingkat regional adalah kompetisi yang diselenggarakan oleh lembaga atau 
asosiasi tingkat regional, atau kompetisi yang diiikuti oleh peserta yang minimal 
berasal dari 3 negara disuatu kawasan regional. Beberapa contoh kawasan Regional 
adalah ASEAN, Asia Pasifik, Asia, Eropa, Amerika. 

4) Kompetisi tingkat Nasional adalah kompetisi yang diselenggarakan oleh lembaga atau 
asosiasi tingkat nasional, atau kompetisi yang diiikuti oleh peserta yang minimal 
berasal dari 3 provinsi yang ada di Indonesia. 

5) Kompetisi tingkat Provinsi adalah kompetisi yang diselenggarakan oleh lembaga atau 
asosiasi tingkat provinsi, atau kompetisi yang diiikuti oleh peserta yang minimal berasal 
dari 3 Kabupaten/Kota di suatu provinsi yang ada di Indonesia. 

6) Keberadaan dan validitas lembaga atau asosiasi penyelenggara kompetisi harus sudah 
dikenal publik atau dapat ditelusuri menggunakan media online. 

7) Apabila mahasiswa mencapai prestasi yang dilakukan melalui kompetisi berjenjang 
dari tingkat bawah sampai ke atasnya, maka yang dinilai adalah hanya prestasi pada 
jenjang tertinggi yang diperolehnya. 

8) Apabila suatu event kompetisi memberikan peringkat juara kategori, maka nilai untuk 
prestasi tersebut 80% dari nilai prestasi Juara 3 utamanya. Contoh suatu event 

kompetisi perorangan tingkat Internasional memberikan peringkat prestasi juara 1, 
Juara 2, Juara 3 dan Juara Kategori A, maka nilai prestasi Juara 1 = 13, Juara 2 = 12, juara 
3 = 11 dan Juara Kategori A = 80% x 11 = 8,8. 

9) Apabila ada prestasi yang masuk juara umum, maka akan diberikan tambahan nilai 2 
setelah kumulatif. 
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Tabel 4.2.b. Nilai Penghargaan/Pengakuan 
 

 
Tingkat 

 
Individu 

 
Kelompok 

 
Internasional 

 
8 

 
4 

 
Regional 

 
6 

 
3 

 
Nasional 

 
4 

 
2 

 
PT/Provinsi 

 
2 

 
1 

 
Keterangan: 

1) Penghargaan/Pengakuan adalah pemberian/penghargaan/pengakuan yang diberikan 

oleh lembaga atau asosiasi tingkat internasional/regional/nasional/provinsi atas 

capaian prestasi mahasiswa pada satu atau beberapa bidang ilmu tertentu yang 

diperoleh atas jasa/upayanya dalam perkembangan Iptek atau memberikan manfaat 

kepada masyarakat. 

2) Keberadaan dan validitas lembaga atau asosiasi pemberi penghargaan/pengakuan 

harus sudah dikenal publik atau dapat ditelusuri menggunakan media online. 

3) Apabila mahasiswa mendapatkan beberapa penghargaan/pengakuan untuk suatu 

event maka penghargaan/pengakuan yang diberi penilaian hanyalah satu penghargaan 

tertinggi yang diperoleh oleh mahasiswa tersebut. 

4)   Penilaian penghargaan/pengakuan tingkat Perguruan Tinggi maksimum 3 buah. 
 

 
Tabel 4.3. Nilai Kepemimpinan 

 

 

Tingkat 
JABATAN 

Ormawa (Golongan I) Ormawa (Golongan II) 
Ketua Pengurus Harian Ketua Pengurus Harian 

Internasional 12 10 8 6 

Regional 11 9 7 5 

Nasional 10 8 6 4 

Wilayah 9 7 5 3 

PT/Provinsi 8 6 4 2 

Fakultas/Prodi 7 5 3 1 

 

Keterangan : 

1)  Ormawa Gol. I : BEM, DPM, MPM, UKM, HIMA, Organisasi Mahasiswa Antar Perguruan 
Tinggi, Organisasi  Sosial Kemasyarakatan, Ormawa lainnya (yang melakukan pemilihan 
pengurus) 

2)  Ormawa Gol. II : BSO (Badan Semi Otonom) 

3) Pengurus Harian : Sekretaris/Bendahara/Pembantu Umum / Ketua Panitia Kegiatan



Panduan Pilmapres 2021                       15 
 

  

LAMPIRAN 5. Pedoman Penulisan Gagasan Kreatif 
 

 

A. Batasan 

1. Yang dimaksud sebagai Gagasan Kreatif adalah karya ilmiah (10 s.d 15 

halaman) berisi uraian yang dilandasi penalaran logis dan data akurat untuk: 

a.  Mengidentifikasi permasalahan yang membutuhkan solusi 

(1) Identifikasi permasalahan harus dilakukan melalui analisis potensi dan 

kebutuhan lingkungan yang menjadi penerima utama manfaat 

pemecahan masalah. Dalam hal ini, yang dimaksud dengan lingkungan 

penerima manfaat dapat berupa: 

• Daerah berdasarkan lokasi geografis misalnya kabupaten, provinsi, 

wilayah Indonesia Timur atau bahkan Negara Indonesia. 

• Komunitas dengan Identitas Sosial tertentu; misalnya kelompok 

wanita, kelompok pencinta wayang, kelompok pengusaha muda, 

kelompok nelayan dan lain sebagainya. 

• Gabungan kedua kondisi di atas; misalnya nelayan kepulauan seribu, 

mahasiswa kurang mampu dari perguruan tinggi di provinsi NTB dan 

lain sebagainya. 

(2) Identifikasi permasalahan harus didukung oleh data yang akurat dan 

dengan menyebutkan sumber data. 

b. Mengidentifikasi berbagai kemungkinan solusi terhadap masalah yang 

diajukan. 

c.  Memilih kemungkinan solusi terbaik. 

d. Merumuskan sasaran yang berciri SMART (Specific, Measurable, 

Acceptable, Realistic dan Timed Bound) sebagai salah satu langkah awal 

pemecahan masalah. 

e. Menjabarkan langkah-langkah yang dibutuhkan untuk mengimplementasikan 

kemungkinan solusi yang dianggap sebagai opsi terbaik. 

f. Menjabarkan Informasi tambahan yang dbutuhkan untuk pelaksanaan 

implementasi; yang antara lain dapat meliputi: 

i     Struktur organisasi pelaksana gagasan. 

ii    Jumlah, sumber dan cara mengumpulkan dana yang dibutuhkan. 

iii   Mitra penting (stake holder) program pembangunan yang bersangkutan. 

2. Sebagai karya ilmiah gagasan yang bersangkutan harus ditulis dengan 

mematuhi kaidah penulisan karya ilmiah. 
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3. Bagi peserta program diploma gagasan tertulis merupakan gagasan yang telah 

diwujudkan dalam sebuah produk (barang/sistem/aplikasi dan sejenisnya). 

B. Tata Bahasa dan Tata Cara Penulisan 

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

Ejaan Bahasa Indonesia yang disempurnakan. 

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

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

bahasa Indonesia, dan bahasa asing yang belum dianggap sebagai unsur 

bahasa Indonesia, kecuali untuk istilah bidang ilmu tertentu. 

4)  Jumlah halaman minimal 10 halaman dan maksimal 15 halaman (dari bagian 

pendahuluan sampai dengan bagian simpulan dan rekomendasi) dengan 

menggunakan bahasa Indonesia baku. 

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

ukuran huruf “Times New Roman 12”, 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. 

C. Alur Penulisan 
 

Naskah inti (diluar sampul, lembar pengesahan, daftar isi dan daftar pustaka) 

harus disajikan mengikuti sistematika berikut: 

1.  Lingkup pembahasan 

a. Penegasan lingkungan penerima manfaat beserta alasan untuk memilih 

l ingkungan yang bersangkutan. 

b. Pernyataan mengenai teori utama (kalau ada) yang digunakan sebagai 

dasar kerangka analisis. 

2.  Identifikasi potensi dan kebutuhan lingkungan 

a.  Uraikan potensi (yang dapat dikembangkan) dari lingkungan terpilih, 

(ajukanlah data / fakta pendukung). Misalnya: 

i Di daerah ini terdapat banyak sekali objek yang dapat menarik 

wisatawan, seperti candi, benteng peninggalan zaman belanda serta 

makam para pahlawan. Saat ini objek-objek tersebut masih sulit 

dikunjungi karena minimnya infrastruktur penunjang pariwisata seperti 

jalanan maupun rumah penginapan. 
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ii  Daerah ini memiliki hasil bumi yang melimpah namun belum dikelola 

dengan baik. 

b. Ajukanlah data/fakta yang menunjukkan perlunya kegiatan tertentu untuk 

mengatasi “situasi tidak ideal” yang dialami warga lingkungan pilihan 

saudara. Misalnya: 

i Tingkat buta huruf di daerah ini mencapai 60 % sehingga dibutuhkan 

usaha terorganisir untuk mengatasi kondisi ini. 

ii  Para mahasiwa  kurang mampu di  provinsi  ini  dapat  terbantu jika  ada 

pihak yang bersedia membangun rumah tinggal yang biaya sewanya 

tidak berbentuk uang tunai melainkan kesediaan penghuni untuk 

melakukan aktivitas sosial. 

3. Rumusan Target Pembangunan 

Target  Pembangunan  adalah  hasil  yang  ingin  dicapai  sehubungan  dengan  

potensi   dan kebutuhan lingkungan. 

i Target pembangunan dapat sekadar memanfaatkan/mengoptimalkan 

potensi (jika lingkungan tidak memiliki kebutuhan khusus) 

ii   Target   pembangunan  juga  dapat memenuhi  kebutuhan lingkungan. 

 

iii   Rumusan Target Pembangunan harus berciri SMART 

•   Specific, 

•   Measurable (dapat diukur secara objektif) 

• Acceptable, disepakati dan dapat diterima sebagai sesuatu yang tidak 

bertentangan dengan hukum, norma dan moral 

•   Realistic, mungkin untuk dicapai 

•   Time-bound, punya tenggat waktu dan kapan akan dicapai 

4.  Analisis untuk memilih cara pencapaian target. 

a.  Sebuah target mungkin saja dicapai melalui berbagai cara. 

b.  Untuk menemukan cara yang sebaiknya dipilih, perlu lebih dahulu 

memikirkan berbagai kemungkinan cara. 

c. Tiap alternatif cara harus dipertimbangkan untung-ruginya berdasarkan 

sejumlah kriteria (misalnya: tingkat kesulitan, besarnya biaya, lamanya 

waktu yang dibutuhkan, dlsb.) 

5.  Penjabaran Rencana Kerja 

a. Uraikan tahap tahap utama usaha pencapaian target.  

b. Rinci tiap langkah utama ke dalam langkah kerja. 

c.  Sertakan perkiraan waktu/jadwal kerja. 
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6.   Penjabaran Informasi tambahan 

Uraikan tambahan informasi yang relevan dengan pelaksanaan rencana kerja, 

misalnya: 

a.  Struktur organisasi pelaksana gagasan. 

b.  Jumlah, sumber dan cara mengumpulkan dana yang dibutuhkan. 

c.  Mitra penting (stake holders) program pembangunan yang bersangkutan. 

7.  Visualisasi Gagasan 

Menggambarkan dengan sebuah bagan dengan tujuan pembaca lebih 

memahami isi dari gagasan kreatif, dengan konsep yang dikenal dengan 

SAHABAT (Sasaran, Hambatan, Bantuan, Tindakan). 

8.  Lampiran 

Ajukan lampiran-lampiran yang dianggap perlu. 
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 Contoh Bagan Visualisasi Gagasan 
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C.   Kriteria Penilaian Gagasan Kreatif 
 

Dimensi Penilaian Bobot (%) 

Cara Penulisan 20 

Naskah ditulis dengan bahasa Indonesia yang baik dan benar  

Sumber yang dikutip dicantumkan dalam daftar pustaka / rujukan  

Penulisan kutipan mengikuti kaidah yang berlaku  

  
Kelengkapan Isi 40 

Ada alasan bagi pemilihan lingkungan (penerima manfaat)  

Ada batasan pengertian mengenai lingkungan yang dipilih  

Ada uraian mengenai potensi dan kebutuhan lingkungan  

Ada uraian mengenai akibat pembiaran yang merugikan lingkungan  

Ada uraian berciri SMART tentang sasaran yang ingin dicapai  

Ada uraian mengenai keuntungan jika sasaran tercapai  

Ada uraian dampak lanjutan (efek bola salju) dari pencapaian sasaran  

Ada uraian rinci mengenai langkah-langkah pencapaian sasaran  

Ada uraian mengenai antisipasi kemungkinan hambatan  

Ada informasi mengenai jumlah dan kemungkinan sumber dana  

Ada uraian tentang struktur organisasi pelaksana program  

Ada uraian mengenai kemungkinan reaksi para stakeholder  

Kualitas Gagasan 40 

Kreativitas gagasan  

Manfaat pelaksanaan gagasan  

Kemungkinan Implementasi gagasan  

Rasionalitas Gagasan  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Panduan Pilmapres 2021                       21 
 

  

LAMPIRAN 6. Penilaian Berkomunikasi dalam Bahasa Inggris dan Penilaian  

                          Penjelasan Gagasan Kreatif. 

Tabel 6.1 Rubrik Penilaian berkomunikasi dalam bahasa Inggris 
 

ENGLISH SPEAKING RUBRICS 
Field Score Criteria 

 
C

O
N

TE
N

T 

 

25– 22 
EXCELLENT TO VERY GOOD: Demonstration of excellent mastery of the topic and 
comprehensive elaboration – demonstrate comprehensive thorough analysis and 
evaluation of the problem(s) and create solution(s) -relevant to assigned topic. 

 

21 – 18 
GOOD TO AVERAGE: Demonstration of good mastery of the topic and give most 
supportive details- demonstrate limited analysis and evaluation of the problem(s) 
and create solution(s) - relevant to assigned topic. 

17 – 11 FAIR TO POOR: Demonstration of fair mastery of the topic with some missing 
supportive details- demonstrate limited analysis of the problem(s). 

10 - 5 VERY POOR: Demonstration of inadequate mastery of the topic with only few 
important details given. 

 
A

C
C

U
R

A
C

Y
 

25– 22 EXCELLENT TO VERY GOOD: Excellent mastery of grammar and vocabulary with all 
appropriate choice of expressions/ register 

21 – 18 GOOD TO AVERAGE: Good mastery of grammar and vocabulary with mostly 
appropriate choice of expressions/ register 

17 – 11 FAIR TO POOR: fair master of grammar and vocabulary, with occasional 
inappropriate choice of expressions/ register. 

10 - 5 VERY POOR: inadequate mastery of grammar and vocabulary, with frequent 
inappropriate choice of expressions/ register. 

 

FL
U

EN
C

Y
 &

 

P
R

O
N

U
N

C
IA

TI
O

N
 

20 - 16 EXCELLENT TO VERY GOOD: Speech is very fluent; no unnatural pauses; with always 
intelligible and clear pronunciation as well as excellent rhythm and stress pattern 

15- 11 GOOD TO AVERAGE: Speech is mostly fluent; a few unnatural pauses; with mostly 
intelligible and clear pronunciation as well as good rhythm and stress pattern 

10 - 8 FAIR TO POOR: Speech is frequently halted; frequent unnatural pauses, with fairly 
intelligible and clear pronunciation but with some incorrect rhythm and stress pattern 

7 - 5 VERY POOR: Speech is jerky with poor and unclear pronunciation and incorrect rhythm 
and stress pattern 

 

C
O

M
P

R
EH

EN
SI

O
N

 

&
 R

ES
P

O
N

SE
 

20 - 16 EXCELLENT TO VERY GOOD: Excellent ability to comprehend the topic discussed and 
to answer all the questions raised 

15- 11 GOOD TO AVERAGE: Good ability to comprehend the topic discussed and answer 
most of the questions raised 

 

10 - 8 
FAIR TO POOR: Fair ability to comprehend the topic discussed and to answer 
some of the questions raised 

7 - 5 VERY POOR: Poor ability to comprehend the topic discussed and to answer few of 
the questions raised 

 
O

V
ER

A
LL

 P
ER

FO
R

M
A

N
C

E 

10-9 EXCELLENT TO VERY GOOD: very clear delivery of ideas; very active contributions to 
discussion; high respect and interest for others’ viewpoints 

8-7 GOOD TO AVERAGE: clear delivery of ideas; active contributions to discussion; respect 
and interest for others’ viewpoints 

6-5 FAIR TO POOR: fairly clear delivery of ideas, some contributions to discussion; little 
respect/interest for others’ viewpoints 

4-3 VERY POOR: unclear delivery of ideas; little contribution to discussion; some evidence of 
disrespect/disinterest for others’ viewpoint 
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Tabel 6.2 Rubrik Penilaian Penulisan dalam bahasa Inggris 

COMPOSITION RUBRICS 

Field Score Criteria 

C
O

N
TE

N
T

 

25 – 22 EXCELLENT TO VERY GOOD: Knowledgeable - substantive - thorough development of thesis – 
demonstrate comprehensive thorough analysis of the problem(s) and create solution(s) - 
relevant to assigned topic. 

21 – 18 GOOD TO AVERAGE: some knowledge of subject - adequate range - limited development of 
thesis - demonstrate limited analysis of the problem(s) and create solution (s)- mostly relevant 
to topic but less detailed. 

17 – 11 FAIR TO POOR: limited knowledge of subject - little substance - inadequate development of 
topic- demonstrate limited analysis of the problem(s). 

10 – 5 VERY POOR: does not show knowledge of subject – non substantive - not pertinent - or not 
enough to evaluate. 

O
R

G
A

N
IZ

A
TI

O
N

 25 – 22 EXCELLENT TO VERY GOOD: fluent expression - ideas clearly stated/ supported - succinct - well-
organized - logical sequencing – cohesive. 

21 – 18 GOOD TO AVERAGE: somewhat choppy - loosely organized but main ideas stand out - limited 
support - logical but incomplete sequencing. 

17 – 11 FAIR TO POOR: non-fluent - ideas confused or disconnected - lacks logical  sequencing and 
development. 

10 – 5 VERY POOR: does not communicate - no organization - or not enough to evaluate.  

V
O

C
A

B
U

LA
R

Y
 20 – 18 EXCELLENT TO VERY GOOD: sophisticated range - effective word or idiom choice usage - word 

form mastery - appropriate register. 

17 – 14 GOOD TO AVERAGE: adequate range - occasional errors of word/idioms form, choice, usage 
but meaning not obscured. 

13 – 10 FAIR TO POOR: limited range - frequent errors of word/idioms form, choice, usage but meaning 
confusing or obscured. 

9 – 7 VERY POOR: essentially translation - little knowledge of English vocabulary of word/idioms 
form or not enough to evaluate.  

LA
N

G
U

A
G

E 
U

SE
 

20 – 18 EXCELLENT TO VERY GOOD: effective complex construction - few errors of agreement, tense, 
number, word order/function, articles, pronouns, prepositions. 

17 – 14 GOOD TO AVERAGE: effective but simple construction - minor problem in effective complex 
construction - several errors of agreement, tense, number, word order/function, articles, 
pronouns, prepositions but meaning but seldom obscured. 

13 – 10 FAIR TO POOR: major problems in simple construction - frequent errors in negotiation 
agreement, tense, number, word order/function, articles, pronoun, preposition and or 
fragments, run-ons, deletions - meaning confusing or obscured. 

9 – 7 VERY POOR: virtually no mastery of sentence construction rules - dominated by  errors - does 
not communicate - or not enough to evaluate. 

M
EC

H
A

N
IC

S
 

10 – 9 EXCELLENT TO VERY GOOD: demonstrates mastery of conventions - few errors of  spelling, 
punctuation, capitalization, paragraphing. – shows mastery of quoting, paraphrasing, 
summarizing and incorporating in-text citation convention and format. 

8 – 7 GOOD TO AVERAGE: occasional errors of spelling, punctuation, capitalization,  paragraphing 
but meaning not obscured. – partly implements the conventions and format of  quoting, 
paraphrasing, summarizing and incorporating in-text citation. 

6 – 5 FAIR TO POOR: frequent errors of spelling, punctuation, capitalization, paragraphing  - poor 
handwriting - meaning confused or obscured. – very lack of mastery of conventions and 
formats of quoting, paraphrasing, summarizing and incorporating intext citation. 

4 – 3 VERY POOR: no mastery of conventions - dominated by errors of spelling, punctuation, 
capitalization, paragraphing - handwriting illegible - or not enough to evaluate. – no mastery of 
conventions and formats of quoting, paraphrasing, summarizing and incorporating in-text 
citation. 
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LAMPIRAN 7.  Form Penilaian 

 

FORMULIR PENILAIAN NASKAH GAGASAN KREATIF DAN PRESENTASI 

PILMAPRES TINGKAT JURUSAN/FAKULTAS/UNIVERSITAS 
 

Nama  :     ……………………………………………...................................... 

N.I.M  :     …………………………… 

Fakultas/Prodi :     ……………………………/………………..................................... 

No Kriteria Penilaian Bobot Skor 
Skor 

Terbobot 
1 Cara Penulisan: 

 Naskah ditulis dengan bahasa Indonesia yang baik dan benar 

 Sumber yang dikutip dicantumkan dalam daftar pustaka / 
rujukan 

 Penulisan kutipan mengikuti kaidah yang berlaku 

 

 

20 

  

2 Kelengkapan Isi : 
 Ada alasan bagi pemilihan lingkungan (penerima manfaat) 

 Ada batasan pengertian mengenai lingkungan yang dipilih 

 Ada uraian mengenai potensi dan kebutuhan lingkungan 

 Ada uraian mengenai akibat pembiaran yang merugikan 
lingkungan 

 Ada uraian berciri SMART tentang sasaran yang ingin dicapai 

 Ada uraian mengenai keuntungan jika sasaran tercapai 

 Ada uraian dampak lanjutan (efek bola salju) dari pencapaian 
sasaran 

 Ada uraian rinci mengenai langkah-langkah pencapaian sasaran 

 Ada uraian mengenai antisipasi kemungkinan hambatan 

 Ada informasi mengenai jumlah dan kemungkinan sumber 
dana 

 Ada uraian tentang struktur organisasi pelaksana program 

 Ada uraian mengenai kemungkinan reaksi para stakeholder 

 
 
 
 
 
 

40 
 

  

3 Kualitas Gagasan: 
 Kreativitas gagasan 

 Manfaat pelaksanaan gagasan 

 Kemungkinan Implementasi gagasan 

 Rasionalitas Gagasan 

 
 

40 

  

 SKOR TERBOBOT TOTAL 100   

 

Catatan:        Malang,                                 2021  

1. Nilai skor yang diberikan berkisar    Penilai, 
     dari 4 sampai dengan 10   
2. Skor terbobot = bobot x nilai skor 
 

 

        ( ________________________ ) 



Panduan Pilmapres 2021                       24 
 

  

FORMULIR PENILAIAN PRESTASI/KEMAMPUAN YANG DIUNGGULKAN 

PILMAPRES TINGKAT JURUSAN/FAKULTAS/UNIVERSITAS 

 

Nama  :     …………………………………………….................................... 

N.I.M  :     …………………….. 

Fakultas/Prodi :     …………………………/………………….................................. 

No Kegiatan/ 

Organisasi 

Capaian/ 
Penghargaan/ 

Pengakuan 

Tahun 

Perolehan 

Nama & 

Laman 

Lembaga 

Pemberi/ 

Event 

Individu/ 

Kelompok 

Tingkat Jumlah  

Peserta 

Jumlah 

Penghargaan 

yang Diberikan 

oleh 

Penyelenggara 

Nilai 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 

1          

2          

3          

4          

5          

6          

7          

8          

9          

10          

T o t a l    

 

 

Malang,                                        2021 

Penilai, 

 

 

 

 

( _____________________________ ) 
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FORMULIR PENILAIAN WAWANCARA PRESTASI/KEMAMPUAN 

YANG DIUNGGULKAN DAN MEMBANGGAKAN PILMAPRES 
 

Nama  :     ……………………………………………......................... 

N.I.M  :     …………………………… 

Fakultas/Prodi :     …………………………/……..…………………............... 

No. Komponen Penilaian Bobot Skor Skor Terbobot 

1 Sikap 5   

2 Cara menjawab 10   

3 Wawasan 15   

4 Klarifikasi 20   

Total Nilai (Maksimal 500)  

 
Catatan:       Malang,                                     2021 

1. Nilai skor yang diberikan maksimal 10    Penilai, 
2. Skor terbobot = bobot x nilai skor 

 

 

 

       ( ________________________ ) 

 

Keterangan: 
1) Penilaian Wawancara Tahap Akhir dilakukan terhadap seluruh finalis Mapres.  
2) Sikap adalah pernyataan evaluatif terhadap objek, orang atau peristiwa. Hal ini mencerminkan perasaan 

seseorang terhadap sesuatu.     
3) Cara menjawab dapat dinilai dari (1) Postur, yaitu bentuk tubuh, keadaan tubuh, sikap pengawakan dan 

perawakan seseorang, (2) Gestur, yaitu suatu bentuk komunikasi non-verbal dengan aksi tubuh yang 
terlihat mengkomunikasikan pesan-pesan tertentu, baik sebagai pengganti wicara atau bersamaan dan 
paralel dengan kata-kata. Gestur mengikutkan pergerakan dari tangan, wajah, atau bagian lain dari 
tubuh, dan (3) Ekspresi wajah atau mimik, yaitu hasil dari satu atau lebih gerakan atau posisi otot pada 
wajah. Ekspresi wajah merupakan salah satu bentuk komunikasi nonverbal, dan dapat menyampaikan 
keadaan emosi dari seseorang kepada orang yang mengamatinya.  

4) Kontak mata (eye contact) adalah kejadian ketika dua orang melihat mata satu sama lain pada saat yang 
sama.[1] Kontak mata merupakan salah satu bentuk komunikasi nonverbal yang disebut okulesik dan 
memiliki pengaruh yang besar dalam perilaku sosial.     

5) Wawasan kebangsaan, kepemimpinan, wawasan sesuai disiplin ilmu dan wawasan yang terkait dengan 
prestasi/capaian yang diunggulkan.  

6) Klarifikasi terhadap keaslian, kebenaran dokumen. 
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FORMULIR PENILAIAN BAHASA INGGRIS PILMAPRES 

Nama   :     …………………………………………….............................. 

N.I.M   :     …………………………… 

Fakultas/Prodi :     …………………………/…………..…………………............... 

1. Terhadap Ringkasan Karya Tulis Gagasan Kreatif 

No. Komponen Penilaian Sebaran Nilai Nilai 

1 Content 5 - 25  

2 Organization 5 - 25  

3 Vocabulary 5 – 20  

4 Language Use 5 – 20  

5 Mechanics 3 - 10  

Total Nilai (Maksimal 100)  

        
2. Terhadap Komunikasi Bahasa Inggris 

No. Komponen Penilaian Sebaran Nilai Nilai 

1 Content 5 - 25  

2 Accuracy 5 - 25  

3 Fluency & Pronunciation 5 – 20  

4 Comprehension & Response 5 – 20  

5 Overall Performance 3 - 10  

Total Nilai (Maksimal 100)  

 

       Malang,                                      2021 
       Penilai, 
 

 

 

       ( __________________________ ) 
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LAMPIRAN 8  
 

SURAT PERNYATAAN KARYA GAGASAN KREATIF 
 

Saya bertanda tangan di bawah ini:  
Nama    : ………………………………………………………… 
Tempat/Tanggal Lahir  : ………………………………………………………… 
Program Studi   : ………………………………………………………… 
Fakultas    : ………………………………………………………… 
Judul Karya Tulis   : ……………………………………………………………………………… 

        ……………………………………………………………………………… 
        ……………………………………………………………………………… 
 

Dengan ini menyatakan bahwa Karya Gagasan Kreatif yang saya sampaikan pada 
kegiatan Pilmapres ini adalah benar karya saya sendiri tanpa tindakan plagiarisme 
dan belum pernah diikutsertakan dalam lomba karya tulis.  
 
Apabila di kemudian hari ternyata pernyataan saya tersebut tidak benar, saya 
bersedia menerima sanksi dalam bentuk pembatalan predikat Mahasiswa 
Berprestasi.  

 
 
 
Malang, ………………………….. 2021 

       Yang menyatakan    
  
 
 
 
       ( ______________________ ) 

            NIM……………..……………………. 
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LAMPIRAN 9. Data Prestasi/Kemampuan yang Diunggulkan 

 

DATA PRESTASI/KEMAMPUAN YANG DIUNGGULKAN 

PESERTA SELEKSI PILMAPRES TINGKAT UNIVERSITAS TAHUN 2021 

Nama  :     …………………………………………….................................... 

N.I.M  :     …………………….. 

Fakultas/Prodi :     …………………………/………………….................................. 

No Kegiatan/ 

Organisa

si 

Capaian/ 
Penghargaan/ 

Pengakuan 

Tahun 

Perolehan 

Nama & 

Laman 

Lembaga 

Pemberi/ 

Event 

Individu/ 

Kelompok 

Tingkat Jumlah  

Peserta 

Jumlah Penghargaan 

yang Diberikan oleh 

Penyelenggara 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

1         

2         

3         

4         

5         

6         

7         

8         

9         

10         

T o t a l   

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya, jika ternyata ada yang 

tidak benar atau tidak sesuai, saya bersedia dikenakan sanksi 

Malang, ………..............….… 2021 
Yang menyatakan 

 
  
 

( _______________________ )  

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 (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 (foto copy) 


