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KATA PENGANTAR
Pada 1 Juni 2010 Unika Atma Jaya merayakan Pesta Emas Atma Jaya. Perayaan atas
pencapaian emas ini diisi aneka kegiatan dalam semangat “Atma Jaya untuk Tuhan dan
Tanah Air”. Dalam suasana tersebut digagas kegiatan “Putra Putri Kampus 2010”, untuk
memberikan ruang bagi apresiasi kepada mahasiswa Unika Atma Jaya yang memiliki prestasi
akademik yang baik, dan aktif berorganisasi, memiliki keterampilan-keterampilan penunjang
dan berkepribadian baik. Untuk menghasilkan Putra Putri Kampus terbaik maka seluruh
persyaratan telah ditentukan dengan mengadopsi beberapa kriteria pemilihan mahasiswa
berprestasi tingkat nasional serta memasukan kriteria “Bebas Narkoba” untuk membuktikan
konsistensi Unika Atma Jaya sebagai Kampus Bebas Narkoba.
Pemilihan Putra Putri Kampus 2010 dinilai mampu memberikan apresiasi bagi mahasiswa
Unika Atma Jaya yang berprestasi. Pada tahun 2011 Pemilihan Putra Putri kampus diubah
menjadi Pemilihan Mahasiswa Berprestasi. Dengan nama tersebut penghargaan bagi mahasiswa
yang memiliki kemampuan tinggi dalam hard skills dan soft skillsdapat terakomodasi.
Untuk melaksanakan pemilihan Mahasiswa Berprestasi tersebut perlu disusun serangkaian
pedoman sebagaui acuan kegiatan. Pedoman ini memuat proses pemilihan, tersebut, maka buku
pedoman ini disusun untuk menjadi acuan bagi peyelengaraan pemilihan Mahasiswa
Berprestasi 2014 baik di tingkat Fakultas maupun Universitas.

Jakarta, Desember 2013
Mengetahui.
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PENDAHULUAN
Latar BelakangPendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan mem
Sebagai salah satu perguruan tinggi yang masuk dalam 50 Promising Universities, Unika Atma
Jaya senantiasa berupaya menjadi perguruan tinggi terkemuka yang memiliki keunggulan
akademik dan profesional di tingkat nasional dan internasional sesuai Visi Unika Atma Jaya.
Dalam mewujudkan hal tersebut, salah satu pilar pentingnya adalah kualitas mahasiswa Unika
Atma Jaya yang diharapkan memiliki keunggulan di bidang akademik, peka terhadap kebutuhan
masyarakat, beretika, dan berkarakter. Sehingga Unika Atma Jaya secara berkesinambungan
menciptakan iklim yang kondusif untuk menghasilkan lulusan yang “Terpercaya Kualitas
Lulusannya”.
Untuk menjadi lulusan yang “Terpercaya Kualitasnya” itulah maka mahasiswa diharapkan tidak
hanya menekuni bidang ilmunya saja melalui kegiatan akademik, tetapi juga beraktivitas untuk
mengembangkan soft skills melalui kegiatan-kegiatan kemahasiswaan agar menjadi lulusan
yang mandiri, penuh inisiatif, bekerja secara cermat, penuh tanggung jawab, gigih, beretika, dan
berkarakter. Namun, seringkali mahasiswa dengan nilai akademik yang tinggi tidak
memanfaatkan peluang untuk menggunakan waktunya dalam kegiatan ko-kurikuler dan ekstra
kurikuler. Sebaliknya mahasiswa yang aktif dalam organisasi kemahasiswaan dan kegiatan
pengembangan soft skills kadangkala mengabaikan kegiatan akademik yang seharusnya menjadi
prioritas sebagai mahasiswa. Sementara itu, dalam era persaingan bebas dibutuhkan lulusan
yang memiliki hard skill dan soft skills yang seimbang serta memiliki kemampuan berbahasa
asing yang menunjang. Oleh karena itu, Unika Atma Jaya yang sedang bertransformasi menjadi
“Global Local University” hendak memulai tradisi untuk memberikan apresiasi bagi mahasiswa
yang mampu melakukan keduanya secara proposional, melalui Pemilihan Mahasiswa
Berprestasi. Tahun ini merupakan tahun keempat ajang Pemilihan Mahasiswa Berprestasi, yang
mengalami perubahan nama dari pemilihan Putra-putri Kampus.
Tujuan
1. Menumbuhkan kebanggaan dan kecintaan mahasiswa Unika Atma Jaya terhadap
Almamater.
2. Memberikan penghargaan kepada mahasiswa yang berhasil mencapai prestasi tinggi.
3. Memberikan motivasi kepada mahasiswa untuk melaksanakan kegiatan kurikuler, kokurikuler, dan ekstra-kurikuler sebagai wahana mensinergikan hard skills dan soft skills
mahasiswa.
4. Makin mendorong Unika Atma Jaya untuk mengembangkan iklim kehidupan kampus yang
dapat memfasilitasi mahasiswa mencapai prestasi yang membanggakan secara
berkesinambungan.
5. Mendorong mahasiswa untuk peduli dan tanggap terhadap permasalahan masyarakat,
bangsa, dan negara melalui penulisan karya tulis ilmiah.
Peserta
Peserta Pemilihan Mahasiswa Berprestasi 2014 adalah mahasiswa Unika Atma Jaya angkatan
2010 – 2013 yang merupakan mahasiswa aktif dan berusia kurang dari 24 tahun hingga bulan
Juli 2014.
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Pengertian
Mahasiswa Berprestasi adalah mahasiswa Unika Atma Jaya yang berhasil mencapai prestasi
tinggi, baik akademik maupun non akademik, mampu berkomunikasi dengan Bahasa Indonesia
dan Bahasa Inggris, bersikap positif, serta berjiwa Pancasila.
PERSYARATAN
Peserta Pemilihan Mahasiswa Berprestasi adalah mahasiswa Unika Atma Jaya, yang
memenuhi persyaratan sebagai berikut:
A. Persyaratan Umum
Persyaratan umum adalah persyaratan yang harus dipenuhi oleh peserta sebagai kelengkapan
awal, yaitu:
1. Mahasiswa Unika Atma Jaya yang terdaftar dan aktif sebagai mahasiswa program S1 dari
angkatan 2010-2013, merupakan mahasiswa aktif dan berusia tidak lebih dari 24,00 tahun
hingga bulan Juli 2013. Hal ini dibuktikan dengan Kartu Identitas Mahasiswa (KIM) dan
Kartu Aktivitas Kuliah (KAK) yang masih berlaku. Mahasiswa calon peserta mawapres
tidak termasuk dalam 5 besar Mahasiswa Berprestasi Unika Atma Jaya periode
sebelumnya (tahun 2013).
2. Indeks Prestasi Kumulatif (IP seluruh mata kuliah yang lulus) minimal 3.00 (melampirkan
KHS terakhir).
3. Surat Rekomendasi dari Wakil Dekan III Fakultas yang menyatakan bahwa mahasiswa
yang diusulkan adalah mahasiswa hasil seleksi di tingkat Fakultas.
4. Skor TOEFL minimal 450, yang dibuktikan dengan melampirkan hasil Tes TOEFL pada
Pusat Pengajaran Bahasa Unika Atma Jaya.
5. Memiliki minimal 15 Satuan Kredit Partisipasi (SKP) yang diperoleh selama menjadi
mahasiswa.
6. Memiliki prestasi/ pencapaian dan pernah atau sedang menjadi pengurus organisasi
mahasiswa/ panitia kegiatan kemahasiswaan/ terlibat kegiatan akademis/non akademis di
lingkungan Unika Atma Jaya maupun di luar lingkungan Unika Atma Jaya yang
dibuktikan dengan Formulir Isian Data Prestasi/ Kemampuan yang Diunggulkan serta
melampirkan dokumen pendukungnya (SK, Sertifikat atau Surat Keterangan).
Pengumpulan berkas dan kelengkapan
a. Berkas kelengkapan (hardcopy) dimasukkan ke dalam amplop coklat lalu dikumpulkan
ke Wakil Dekan III masing-masing Fakultas sesuai batas waktu yang telah ditentukan.
b. Formulir dan CV (softcopy) dikirimkan ke bkak@atmajaya.ac.id. Formulir isian dapat
diunduh di sini: http://www.atmajaya.ac.id
B. Persyaratan Khusus
Persyaratan khusus adalah persyaratan yang harus dipenuhi oleh peserta pemilihan
Mahasiswa Berprestasi 2014, setelah:
I. Lolos tahap semi final:
1. Membuat karya tulis ilmiah dengan topik-topik sebagai berikut (pilih salah satu):
a. Pendidikan untuk Semua

b.
c.
d.
e.
f.
g.

Peran Masyarakat pada Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan
Penanggulangan Kemiskinan
Iklim Investasi dan Dunia Usaha
Daerah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar
Harmoni Sosial, Keberagaman dan Integrasi Bangsa
Energi Terbarukan

h.
i.
j.
k.
l.

Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana
Menuju Indonesia Sehat dan Sejahtera
Ketahanan Pangan
Pembangunan Infrastruktur dan Transportasi
Kreativitas, dan Inovasi Teknologi

2. Melakukan presentasi karya tulis ilmiah di hadapan juri.
II. Lolos tahap Final
1. Tes Kepribadian bagi calon mawapres yang lolos ke Final.
2. Tes Bebas Narkoba, dan mendapatkan Surat Keterangan Bebas Narkoba dari Unika
Atma Jaya.
3. Mengikuti malam final pemilihan Mawapres Unika Atma Jaya.
KARYA TULIS ILMIAH
I. Pengertian
Karya Tulis Ilmiah yang dimaksud dalam pedoman ini merupakan tulisan ilmiah hasil dari
kajian pustaka dari sumber terpercaya yang berisi solusi kreatif dari permasalahan yang
dianalisis secara runtut dan tajam, serta diakhiri dengan kesimpulan yang relevan.
II. Sifat dan isi tulisan
1. Kreatif dan Objektif
a. Tulisan berisi gagasan yang kreatif (bukan penelitian) untuk memberikan
solusi suatu permasalahan yang berkembang di masyarakat yang merupakan
hasil pemikiran secara divergen atau pemikiran yang terbuka dan komprehensif.
b. Tulisan tidak bersifat emosional atau tidak menonjolkan permasalahan
subyektif.
c. Tulisan didukung oleh data dan atau informasi dari sumber terpercaya.
d. Bersifat asli (bukan karya jiplakan).
2. Logis dan Sistematis
a. Tiap langkah penulisan dirancang secara sistematis dan runtut.
b. Pada dasarnya karya tulis ilmiah memuat unsur-unsur identifikasi masalah,
analisis-sintesis, simpulan dan rekomendasi.
3. Isi tulisan berupa hasil kajian pustaka atau hasil kajian pustaka yang didukung oleh
hasil pengamatan dan atau wawancara.
4. Isi karya tulis ilmiah merupakan isu mutakhir.
5. Karya tulis ilmiah belum pernah diikutsertakan dalam lomba karya tulis pada tingkat
manapun kecuali pada rangkaian pemilihan Mahasiswa Berprestasi.
III. Dosen Pendamping
Penulisan karya tulis ilmiah wajib didampingi oleh seorang dosen pembimbing.
IV. Sistematika Penulisan
Sistematika penulisan berisi rancangan yang teratur sebagai berikut. 1.
Bagian Awal
a. Halaman Judul (huruf kapital, mencantumkan nama penulis, nomor induk
mahasiswa, dan fakultas asal) ditulis dengan jelas.
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b. Lembar Pengesahan (memuat judul, nama penulis, dan nomor induk mahasiswa)
ditandatangani oleh Dosen Pembimbing, dan Wakil Dekan III Fakultas,
lengkap dengan stempel fakultas, dan diberi tanggal sesuai dengan hari
pengesahan.
c. Kata Pengantar dari penulis.
d. Daftar isi dan daftar lain yang diperlukan seperti daftar gambar, daftar tabel, dan
daftar lampiran.
e. Ringkasan terdiri dari 500 – 750 kata ditulis dalam bahasa Indonesia dan
Bahasa Inggris. Ringkasan dalam bahasa Inggris ditulis (diketik)
untuk keperluan penilaian kemampuan berbahasa Inggris.
2. Bagian Inti
a. Pendahuluan
Bagian Pendahuluan berisi: latar belakang dan perumusan masalah, uraian
singkat mengenai gagasan kreatif yang ingin disampaikan, serta tujuan dan
manfaat yang ingin dicapai melalui penulisan.
b. Telaah Pustaka
Telaah Pustaka berisi uraian yang menunjukkan landasan teori dan konsepkonsep yang relevan dengan masalah yang dikaji, uraian mengenai pendapat
yang berkaitan dengan masalah yang dikaji, uraian mengenai pemecahan
masalah yang pernah dilakukan.
c. Metode Penulisan
Penulisan dilakukan mengikuti metode yang benar dengan menguraikan secara
cermat cara/prosedur pengumpulan data dan atau informasi, pengolahan data
dan atau informasi, analisis-sintesis, mengambil simpulan, serta merumuskan
saran atau rekomendasi.
d. Analisis dan Sintesis
Bagian ini berisi analisis-sintesis permasalahan yang didasarkan pada data dan
atau informasi serta telaah pustaka untuk menghasilkan alternatif model
pemecahan masalah (solusi) atau gagasan yang kreatif.
e. 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.
V. Tatacara Penulisan
1. Naskah ditulis minimal 20 halaman dan maksimal 30 halaman, menggunakan Bahasa
Indonesia baku dengan tata bahasa dan ejaan yang disempurnakan, sederhana, jelas,
satu kesatuan, menggunakan istilah yang mudah dimengerti, tidak menggunakan
singkatan seperti tdk, tsb, yg, dgn, dll., sbb.
2. Naskah diketik 1,5 spasi pada kertas berukuran A4, (font 12, Times New Roman
Style). Jarak pengetikan antara bab dan subbab tiga spasi, subbab dan kalimat di
bawahnya dua spasi. Judul bab diketik di tengah-tengah dengan huruf besar dan
dengan jarak empat cm dari tepi atas tanpa digaris-bawahi. Judul subbab ditulis mulai
dari sebelah kiri, huruf pertama setiap kata ditulis dengan huruf kapital, kecuali katakata tugas, seperti yang, dari, dan. Judul anak subbab ditulis mulai dari
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sebelah kiri dengan indensi satu cm. Huruf pertama setiap kata ditulis dengan huruf
kapital, kecuali kata-kata tugas, seperti yang, dari, dan. Jika masih ada subjudul dalam
tingkatan yang lebih rendah, ditulis seperti pada tingkatan di atasnya, lalu diikuti oleh
kalimat berikutnya. 3. Alinea baru diketik sebaris dengan baris di atasnya dengan jarak 2
spasi. Pengetikan kutipan langsung yang lebih dari tiga baris diketik satu spasi menjorok
ke dalam dan semuanya tanpa diberi tanda petik. Sumber dinyatakan dengan
menyebutkan nama penulis, tahun, dan halaman, di dalam kurung. Sumber yang dikutip
harus dicantumkan pada daftar pustaka.
VI. Pengumpulan Naskah
1. Naskah Karya Tulis Ilmiah diperbanyak sejumlah 3 eksemplar, 2 untuk juri dan 1
untuk arsip universitas dan dimasukkan ke dalam amplop coklat.
2. Naskah dijilid lakban dengan sampul mika/plastik transparan.

PROSEDUR PEMILIHAN
Pemilihan Mahasiswa Berprestasi 2014 dilaksanakan secara bertahap.
A. Tingkat Fakultas
Fakultas, melalui Wakil Dekan III, akan mengusulkan mahasiswa terbaik dari Fakultas
masing-masing kepada Panitia Pemilihan Mahasiswa Berprestasi.
Mahasiswa yang diajukan harus sudah memenuhi persyaratan umum dan disampaikan
kepada Wakil Dekan III masing-masing fakultas paling lambat Selasa, 7 Januari
2014.
B. Tingkat Universitas
Pemilihan Mahasiswa Berprestasi di tingkat Universitas dilakukan oleh Panitia Pemilihan
Mahasiswa Berprestasi, melalui tahap sebagai berikut:
1. Tahap Seleksi Awal
Penilaian kelengkapan berkas sesuai persyaratan umum.
2. Tahap Penyisihan
Penilaian calon Mawapres Unika Atma Jaya berdasarkan nilai IPK, Nilai TOEFL,
Kegiatan Ko dan Ekstrakurikuler untuk memilih 30 mahasiswa terbaik yang akan
masuk ke Tahap Semi Final.
3. Tahap Semi Final Setelah terpilih 30 mahasiswa, mereka harus melakukan
Penulisan dan Presentasi karya tulis ilmiah. Dari 30 Finalis tersebut akan dipilih
20 Finalis yang masuk Tahap Final.
4. Tahap Final
20 Finalis Mawapres Unika Atma Jaya wajib mengikuti tes kepribadian dan tes
bebas narkoba serta akan diseleksi pada malam final Mahasiswa Berprestasi untuk
menetapkan 5 mahasiswa terbaik untuk dinobatkan sebagai Mahasiswa Berprestasi
Unika Atma Jaya 2014 dan 1 Mahasiswa “Berprestasi Favorit”.
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PENGHARGAAN
1. Mahasiswa mendapatkan SKP Ilmiah (seluruh peserta).
2. Mahasiswa yang masuk ke Tahap Semi Final akan mendapatkan souvenir menarik dari
Unika Atma Jaya.
3. Mahasiswa yang masuk ke Tahap Final akan mendapatkan beasiswa pendidikan dari
Unika Atma Jaya sesuai dengan Surat Keputusan yang berlaku dan kesempatan dikirim
sebagai perwakilan Unika Atma Jaya untuk berkompetisi di Mawapres tingkat Kopertis dan
Mawapres tingkat Nasional. Selain itu Mahasiswa Berprestasi Unika Atma Jaya akan
mendapatkan prioritas untuk mewakili Unika Atma Jaya dalam berbagai tawaran kegiatan
dan program dari pihak internal maupun eksternal.
4. Khusus untuk lima (5) besar Mahasiswa Berprestasi akan mendapatkan insentif untuk
pengembangan diri dari Unika Atma Jaya.

6

JADWAL KEGIATAN
Kegiatan
Batas waktu berkas masuk ke Fakultas
Pengumuman 30 peserta yang masuk ke
Tahap Semi Final di tingkat Universitas
Pengumpulan Karya Tulis Ilmiah untuk
peserta Semi Final ke Wakil Dekan III
masing-masing Fakultas
Presentasi Karya Tulis Ilmiah untuk peserta
Semi Final
Pengumuman 20 Finalis Mawapres Unika
Atma Jaya
Tes Kepribadian dan Narkoba
Malam Final Mawapres 2014

Tenggat Waktu
Selasa, 7 Januari 2014 pk.15.00
Senin, 13 Januari 2014
Kamis, 13 Februari 2014 pk.15.00

Senin, 24 Februari - Selasa, 4 Maret 2014
(detail jadwal akan diumumkan kemudian)
Senin, 10 Maret 2014
Akan disampaikan kemudian
Jumat, 4 April 2014
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