Petunjuk Penulisan Pernyataan Motivasi
Kesan Pertama & Mendalam
Pernyataan motivasi perlu memberikan kesan pertama dan mendalam. Oleh karenanya, Anda perlu
menuliskan pernyataan dalam sudut pandang orang pertama (tuliskan dengan “saya”). Pernyataan ini
merupakan kontak pertama Anda dengan Unika Atma Jaya, jadi perlu dibuat dengan sepenuh hati dan
bermakna mendalam.
Tulislah secara efektif dan spesifik. Demonstrasikan dalam tulisan tersebut aspek-aspek yang Anda miliki:
Pengetahuan dan keterampilan spesifik yang menjadi kekuatan Anda terkait dengan fakultas yang
hendak dipilih.
Pengalaman Anda menghadapi masalah dan solusi terhadap masalah tersebut. Penjelasan mengenai
penyelesaian masalah yang dilakukan perlu spesifik dan konkrit, hindari penyelesaian masalah yang
superfisial. Misalnya, daripada menulis “Saya dapat menyelesaikan masalah dengan baik”, lebih baik
menulis: “Saya dapat menyelesaikan masalah tersebut dengan cara menghubungi secara langsung A dan
B atau yang lainnya dan berbicara mengenai….” (lebih spesifik daripada “baik” saja).
Latar belakang sikap dan sifat yang unggul dari Anda yang membuat Anda yakin dapat menyelesaikan
studi di fakultas yang Anda pilih.

Top Tips




Tunjukkan Pernyataan Motivasi yang Anda tulis kepada pihak yang tepat, yakni kepada Dekan
Fakultas terkait. Pastikan kau menuliskannya dengan benar.
Fokus pada keunggulanmu yang utama, dan pada pengalaman yang paling bermakna. Berikan contohcontoh yang spesifik atas fokus ini.
Selalu usahakan menulis dengan bahasa Indonesia (atau bahasa Inggris) yang baik dan benar, sifatnya
resmi, tetapi tidak meninggalkan keluwesan dalam berbahasa.

Format Pernyataan Motivasi (MOHON DIPERHATIKAN)
1. Gunakan ballpoint warna hitam atau biru.
2. Pernyataan motivasi Wajib ditulis dengan TULISAN TANGAN kurang lebih satu halaman ukuran A4. Apabila
TIDAK DITULIS TANGAN maka akan di diskualifiasi atau gagal.
3. Pernyataan motivasi dituliskan di atas KERTAS PUTIH POLOS ukuran A4.
4. Tuliskan nama dan program studi yang dituju pada sudut kanan atas pernyataan motivasi ini.

(contoh: Nama: Savira/ Program Studi: Kedokteran/Psikologi/Farmasi)
5. Di akhir tulisan berikan tanda tangan Anda.
6. Jangan menambahkan garis sepanjang tulisan atau di beri frame di sebelah kiri dan kanan atau di bawah
tulisan agar lurus. Ini juga akan di diskualifikasi atau dianggap gagal oleh Pemeriksa.

-- selamat mengerjakan –

