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A. PENGERTIAN SELEKSI MANDIRI BERBASIS PRESTASI UNGGUL 

Seleksi Mandiri Berbasis Prestasi Unggul Universitas Negeri 

Gorontaloadalah seleksi penerimaan mahasiswa baru jenjang S1 yang 
diselenggarakan secara mandiri oleh Universitas Negeri Gorontalomulai 

tahun akademik 2019/2020 diselenggarakan untuk meningkatkan mutu 
input mahasiswa baru Universitas Negeri Gorontalo dan sebagai bentuk 
penghargaan kepada siswa yang memiliki prestasi luar biasa atau 

kejuaraan/penghargaan dalam bidang olahraga, seni, olimpiade bidang 
studi, dan lomba bidang keagamaan atau memiliki prestasi luar biasa 

lainnya. 
 
B. PERSYARATAN UMUM 

1. Calon peserta yang boleh mengikuti penerimaan jalur Seleksi Mandiri 
Berbasis Prestasi Unggul adalah lulusan 
SMA/MA/SMK/MAK/sederajat yang lulus dalam kurun waktu 3 (tiga) 

tahun terakhir. 
2. Kejuaraan/ penghargaan atau prestasi luar biasa yang dimaksud 

adalah kejuaraan/ penghargaan atau prestasi luar biasa yang bersifat 
perorangan. Untuk prestasi/ kejuaraan beregu/ tim, calon peserta 
dapatdipertimbangkan kelayakan dan kepesertaannya melalui 

tahapan tes/ wawancara yang sangat ketat oleh Tim Seleksi. 
3. Sanggup mematuhi Etika dan Tata Tertib Mahasiswa Universitas 

Negeri Gorontalo serta memenuhi semua persyaratan sebagai 
mahasiswa UNG. 

 

C. PERSYARATAN KHUSUS 

1. Memiliki salah satu prestasi atau memiliki sertifikat/surat 
keterangan:sebagai berikut:  

a. Juara I, II, atau III (memperoleh piala/ medali emas, perak, atau 
perunggu) minimal tingkat nasional dalam bidang keolahragaaan, 

kesenian, olimpiade bidang studi, dan lomba bidang keagamaan yang 
diperoleh selama duduk di SMA/MA/SMK/MAK. 

b. Juara I atau II (memperoleh piala/ medali emas atau perak) tingkat 

provinsi dalam bidang keolahragaaan, kesenian, olimpiade bidang 
studi, dan lomba bidang keagamaan yang diperoleh selama duduk di 
SMA/MA/SMK/MAK. 

c. Keahlian/kemampuan luar biasa atau prestasi luar biasa lainnya 
yang dibuktikan dengan sertifikat atau surat keterangan dari lembaga 



resmi. Contoh hafal Alquran minimal 5 juz, penemu teknologi tepat 

guna yang dibuktikan dengan paten, hak cipta atau HKI lainnya 

2. Bukti sertifikat, piagam kejuaraan atau surat keterangan tentang 

prestasi/kemampuan luar biasa yang disebutkan pada point 1 huruf  a, 
b, dan c harus disahkan oleh Kepala Dinas setempat atau 
pejabat/pengampu yang berwenang. 

3. Juara/prestasi di bidang keolahragaan yang diakui adalah seluruh 
cabang olah raga yang diselenggarakan oleh KONI, instansi pemerintah/ 

BUMN yang relevandan merupakan kejuaraan resmi yang diketahui oleh 
induk organisasi olahraga. 

4. Juara/prestasi di bidang kesenian, olimpiade bidang studi dan lomba 

keagamaan yang diakui adalah juara untuk lomba yang diselenggarakan 
oleh instansi pemerintah/ BUMN yang relevan dan sifatnya melembaga. 

5. Lulustes dan wawancara oleh Tim Seleksi. 

6. Khusus peserta yang memilih Program Studi Kedokteran wajib:  

 Mengikuti wawancara, pemeriksaan Kesehatan Fisik dan Buta 

Warna 
 Mengikuti Test Psikometrik MMPi 
 Menunjukkan Surat Keterangan terbaru Bebas  

 
D. TATA CARA PENDAFTARAN 

1) Pendaftaran dilakukan secara on-line melalui laman: 

http://pmb.ung.ac.id. 

2) Calon peserta menyiapkan dan memindai (scanning) dokumen berikut: 
a. Ijazah asli SMA/SMK/MA/MAK/ijazah paket C. 

b. Sertifikat Hasil Ujian Nasional Asli SMA/SMK/MA/MAK/ paket C  
c. Nilai raport dari semester 1 sampai dengan 6. 

d. Surat Keterangan penghasilan kotor orang tua (termasuk semua jenis 
tunjangan) Ayah dan Ibu/wali: 
 Petani/Nelayan/Wiraswasta/lain-lain dari Kepala Desa atau Lurah   

 PNS/ TNI/ POLRI / Pegawai BUMN/ BUMD, Pegawai 
Perusahaan/Swasta berupa slip gaji (bukan rekapitulasi gaji) 

masing-masing dari ayah dan Ibu, ayah atau ibu yang 
ditandatangani oleh Bendahara instansi/perusahaan yang 
bersangkutan,  

 Pensiunan, buku tabungan pensiun masing-masing dari ayah dan 
Ibu, ayah atau ibu. 

e. KTP calon mahasiswa 

f. KTP kedua orang tua/ wali 
g. Kartu keluarga 

h. Bukti data listrik dan pembayaran listrik 3 (tiga) bulan terakhir. Bagi 
yang menggunakan listrik pintar atau tidak mempunyai aliran listrik, 
dibuktikan dengan surat keterangan dari Kepala Desa atau Lurah. 

Untuk Surat Keterangan menggunakan listrik pintar harus 
mencantumkan pemakaian rata-rata perbulan.  

i. Bukti pembayaran PDAM 3 (tiga) bulan terakhir. Bagi yang tidak 
berlangganan PDAM, dibuktikan dengan surat keterangan dari Kepala 
Desa atau Lurah. 

http://pmb.ung.ac.id/


3). Calon peserta mengisi borang (formulir) secara on-line pada laman: 

http://pmb.ung.ac.id. dan mengunggah (upload) semua berkas pada 
point2. 

 
 

 
 
 

 
4). Calon peserta mengunduh (download), mencetakdan menandatangani 

a. Formulir biodata mahasiswa UNG.  
b. Surat Pernyataan (bermeterai 6000) 

5). Calon peserta harus menyimpan formulir Bukti Pendaftaran on-line, dan 

Surat Pernyataan yang memuat kesediaan mengikuti ketentuan-
ketentuan yang berlaku di UNG, dan kesedian membayar biaya 

pendidikan sesuai dengan Keputusan Rektor UNG. 

6). Calon peserta melakukan pembayaran biaya seleksi melalui Bank BNI di 
seluruh Indonesia. Calon peserta akan menerima Tanda Bukti 

Pembayaran. 

7). Calon peserta melakukan verifikasi di Biro Akademik, Kemahasiswaan, 

dan Perencanaan (BAKP) UNG sesuai dengan jadwal yang ditetapkan 
dengan membawa: 
a. Hasil cetakan formulir pendaftaran seleksi mandiri yang sudah diisi 

secara on-line pada lamanhttp://pmb.ung.ac.id. 
b. Foto copy semua berkas pada point 2).  

c. Surat Pernyataan (bermeterai) yang telah diisi, ditandatangani dan 
diketahui orang tua/ wali yang menanggung.  

d. Berkas yang disebutkan pada huruf a), b) dan c) di atas (masing-

masing satu eksamplar),Tanda Bukti Pembayaran, serta semua 
Dokumen Bukti Sertifikat, Piagam Kejuaraan atau Surat Keterangan 
tentang prestasi/kemampuan luar biasa yang disebutkan pada 

Bagian C point 2 di atas dimasukan dalam map untuk diverifikasi 
oleh petugas dengan menunjukkan dokumen yang asli. 

8). Pencetakan Kartu Peserta oleh petugas di BAKP UNG. 
 

E. PILIHAN PROGRAM STUDI 

1) Calon peserta dapat memilih maksimum 2 (dua) program studi Diploma 
dan atau Sarjana. 

2) Calon peserta diizinkan untuk memilih program studi yang tersedia/ 

bersesuaian dengan asal jurusan di SLTA yang bersangkutan 

3) Urutan dalam pemilihan program studi menyatakan prioritas pilihan 

 
F. PENENTUAN KELULUSAN 

1. Kelulusan Peserta akan ditetapkan oleh Tim Seleksi dengan 
mempertimbangkan hasil tes/ wawancara, jenis kejuaraan/ 
penghargaan/ prestasi luar biasa yang diraih, tingkat/ level kejuaraan/ 

penghargaan/ prestasi luar biasa yang diraih, pilihan program studi, 
dan daya tampung program studi. 

Calon peserta mengisi borang (formulir) pendaftaran on-line sesuai 
dengan petunjuk yang ada secara benar.Semua informasi yang diisikan 
dalam borang ini harus benar.Kesalahan/ kecurangan dalam pengisian 
borang ini berakibat pada pembatalan penerimaan sebagai peserta. 

http://pmb.ung.ac.id/


2. Peserta yang dinyatakan lulus tersebut juga 

akandipertimbangkankemungkinannya untuk memperolehkeringanan 
biaya Uang Kuliah Tunggal (UKT) per semester dan/atau diusulkan 

untuk memperoleh beasiswa sesuai ketentuan berlaku. 

3. Pengumuman peserta yang dinyatakan lulus akan disampaikan melalui 
laman http://pmb.ung.ac.idatau http://siat.ung.ac.id. 
 

G. KETENTUAN LAIN 

1. Peserta Seleksi Mandiri Berbasis Prestasi Unggul yang telah dinyatakan 
lulus seleksi:  
a. Diwajibkan melakukan registrasi administrasi bersamaan dengan 

registrasi jalur SeleksiMandiri lainnya. 
b. Tidak diperkenankan pindah ke program studi lain. 

c. Dinyatakan gugur apabilatidak melakukan registrasi administrasi 
sesuai dengan ketentuan; atauterbukti melakukan pemalsuan 
data/melakukan kecurangan/memberikan informasi yang tidak 

sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. 
2. Apabila terjadi perubahan jadwal dan ketentuan lain, diumumkan 

melalui laman http://pmb.ung.ac.id. atau http://siat.ung.ac.id 

 

  Ditetapkan di Gorontalo 

plt. REKTOR, 
 
 

 
 

  JHON HENDRI     
  NIP. 195810211987031001 
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