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MEKANISME PENERIMAAN MAHASISWA BARU JALUR SELEKSI MANDIRI

BERBASIS PRESTASI UNGGUL PROGRAM SARJANA, DAN VOKASI

UNIVERSITAS.NEGERIGoRoNTALoTAHUN2o2I

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 3

peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik

Indonesia Nomor 6 Tahun 2o2o Tentang Penerimaan

Mahasiswa Baru Program sarjana pada Perguruan Tinggi

Negeri, salah satu jalur penerimaan mahasiswa baru di
Unlversitas Negeri Gorontalo adalah seleksi penerimaan

Mahasiswa Baru jenjang Sarjana dan Vokasi yang

diselenggarakan secara Mandiri;
bahwa 

- guna menjaring calon mahasiswa baru yang
memiliki- prestasi di bidang tertentu yakni prestasi
akademik maupun non akademik, universitas Negeri

Gorontalo mem-buka penerimaan mahasiswa baru jalur
seleksi Mandiri Berbasis Prestasi Unggul, sehingga

diperlukan mekanisme khusus seleksi mandiri calon

mlhasiswa baru berbasis prestasi unggul;
bahwa berdasarkan pertimbangan pada butir a, dan b di
atas dipandang perlu menetapkan Keputusan Rektor

Universitas Negeri Gorontalo tentang Mekanisme
penerimaan Mahasiswa Baru Jalur Seleksi Mandiri
Berbasis Prestasi unggul Program sarjana dan Vokasi
Universitas Negeri Gorontalo tahun 2021.

Undang-Und.ang Nomor 12 Tahun 2Ol2 tentang
pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2Ol2 Nomor
158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
Peraturan Pemerintah Nomor: 4 Tahun 2014 tentang
penyelenggaran Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan
perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2Ol4 Nomor !6, tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomcir 5500);
Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun

zoo+ tentang Perubahan IKIP Negeri Gorontalo menjadi
Universitas Negeri Gorontalo;

b.

c.
ri

Mengingat : 1.

2.

3.



4. peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi
Republik Indonesia Nomor: 11 Tahun 2015 tentang
organisasi ddn Tata Kerja Universitas Negeri Gorontalo;
Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi

Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2ol7 tentang

STATUTA Univeritas Negeri Gorontalo;
peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik

Indonesia Nomor 3 Tahun 2o2O Tentang standar Nasional

Pendidikan Tinggi;
7. Peraturan uenteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik

' Indonesia Nomor r 6 Tahun 2o2o tentang Penerimaan

Mahasiswa Baru Program sarjana pada Perguruan Tinggi

Negeri;
8: Kef,utusan Menteri Riset, Teknolog'r 

- ^ry Pendidikan

tenlang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri

Gorontalo Periode Tahun 2019 -2023'

MEMUTUSKAN

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO

TENTANG MEKANISME PENERIMAAN MAHASISWA BARU

JALUR SELEKSI MANDIRI BERBASIS BRESTASI UNGGUL

PROGRAM SARJANA DAN VOKASI UNIVERSITAS NEGERI

GORONTALO TAHUN 202 1.

Sistem penerimaan mahasiswa baru Seleksi Mandiri Berbasis
prestasi Unggul tahun akademik 2021,12022 terintegrasi
dengan p"rr"ii*"an mahasiswa baru jalur Seleksi Mandiri;

Jadwal penerimaan mahasiswa baru jalur Seleksi Mandiri
BerbasiJ Prestasi Unggul dilaksanaan bersamaan dengan
jadwal penerimaut *"h.siswa baru jalur Seleksi Mandiri di

Universitas' Negeri Gorontalo ;

Penerimaan mahasiswa baru jalur Seleksi Mandiri Berbasis
prestasi unggul bagi calon mahasiswa baru yang memiliki
prestasi luai biasa dalam bidang tertentu-(prestasi akademik

maupun non akademik) yang dinilai be_rdasarkan bukti
pres[asi dan hasil tes/ wawancara oleh Tirn Seleksi;

persyaratan, prosedur dan ketentuan lain penerimaan
mahlsiswa barrr jalur Seleksi Mandiri Berbasis Prestasi Unggul
sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;

Daya tampung mahasiswa baru untuk seleksi Mandiri
Beibasis pres[asi Unggul merupakan bagian dari daya

tampung penerima"n m.hasiswa baru jalur Seleksi Mandiri;

5.

6.

Menetapkan :

KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

,i

KELIMA



KEENAM Keputusan ini mulai berlakr,r pada tanggal ditetapkan dengan

f."i"rrt r"n *p"Uit" i"rdapat kikeliruan dalam keput,san ini

aifemuaian 
- 
hari . akan diadakan perbaikan sebagaimana

rrnestinya. '

pkan di Gorontalo
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GORONTALO Y



LAMPIRAN:
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS
NEGERI GORONTALO
NOMOR 5241UN47 IPD l2O2r
TANGGAL 6 MEI 2O2I
TENTANG
MEKANISME PENERIMAAN MAHASISWA

BARU JALUR SELEKSI MANDIRI BERBASIS

PRESTASI UNGGUL PROGRAM SARJANA

DAN VOKASI UNIVERSITAS NEGERI

GORONTALO TAHUN 202 1

A. PENGERTIAN SELEKSI MANDIRI BERBASIS PRESTASI UNGGUL

seleksi Mandiri Berbasis Prestasi Unggul universitas Negeri Gorontalo adalah

seleksi penerimaan mahasiswa uaru jenjang s1 9"1 Vokasi yang

diselengglrakan Secara mandiri oleh Universitas Negeri Gorontalo, untuk

meninglltkan mutu input mahasiswa baru Universitas Negeri Gorontalo dan

sebagai bentuk penghargaan kepada siswa yang memiliki prestasi luar biasa

atau kejuaraani peigk.ig^utt datam bidang olahraga, seni, olimpiade bidang

studi, dan tq,rnba UIa""g keagamaan atau memiliki prestasi luar biasa

lainnya. r "

B. PERSYARATAN UMUM
1. calon p.=.rtu. yang boleh mengikuti pendrimaan jalur Seleksi Mandiri

Berbasis prestasi U"nggul adalah lulusan SMA/ MA/SMK I M1Klsederajat
yang lulus dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir.

2. Kejuaraan/ penghargaan atau prestasi luar biasa yang dimaksud adalah

kejuaraan/ 
'peighargaan atau prestasi luar biasa yang bersifat

perorangan. Untuk prEstasi/ kejuaiaan beregu I tim, calon peserta dapat

iipertimi".rgt "r, 
kelayakat, d".t kepesertaannya melalui tahapan tes/

wawanca." y"t g sangat ketat oleh Tim Seleksi'

B. Sanggup *"*"t fri Btit<a dan Tata Tertib Mahasiswa Universitas Negeri

Co.Jntato serta memenuhi semua persyalatan 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,

kesenL-n, 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 pelak) tingkat

provinsi dalam'bidang keolahragaaan, kesenian, olimpiade bid_anq

rt rdi, dan lomba bidang keagamaan yang diperoleh selama duduk di
sMA/MA/SMK/MAK.

c. Juara I '(memperoleh piala atau medali emas) minimal tingkat

kabupaten/kota dalam bidang keolahragaan, kesenian, olimpiade

uidang studi, dan lomba bidang keagamaan prestasi luar biasa
' 

lainny-a yang diperoleh selama duduk di sMA lMAlsMK/MAK:



2.

3.

4.

I

d. feahiianT'kemampuan luar biasa atau prestasi luar biasa lainnya

;;G difnktikan' dengan sertifikat atau surat keterangan dari

lembaga resmi. Contoh hafal Alquran minimal 5 juz, penemu

teknoiogi tepat guna yang dibuktikan dengan paten, hak cipta atau

HKI lainnYa
Bukti sertifikat, piagam kejuaraan atau surat keterangan tentang

prestasi/ kemampl"ri 1.r^, biaga yang_ disebutkan pada point t huruf a,

b, dan c harus disahkan oleh Kepala Dinas setempat atau pejabatl

pengampu Yang berwenang' 
,

ir.i^lpr"ri"ridi bidanglileolahragaan yang- diakui adalah seluruh

cabang olah raga yang dis-elenggarakan oleh KONI, instansi pemerintah/

euMNi"rrg rrtEu"n dln *.tup.tan kejuaraan resmi yang diketahui oleh

induk organisasi olahraga.
i""r.lpi"stasi di bidang kesenian, olimpiade bidang studi dan lomba

keagamaan yang d.iakui ia.tr.t juara untuk lomba yang diselenggarakan

oleh instansi pJmerintah/ BUMN yang relevan dan sifatnya melembaga'

Lulus tes danwawancara oleh Tim Seleksi'
Peserta yang memilih Program Studi Kedokteran utafib:

a. tvtengit<riti wawancara, pemeriksaan Kesehatan Fisik dan Buta

Warna;
b. Mengikuti Test Psikometrik MMPi;

c. Menirnjukkan Surat Keterangan terbaru Bebas Narkoba'
peserta yang memilih Program studi Keperawatan, dan Farmasi (s1/D3)

utajib *"rrfin ti wawanJ"r", 'pemeriksaan Kesehatan Fisik dan Buta

Warna.

5.
6.

7.

D. TATA CARA PENDAFTARAN
1. Pendaftaran dilakukan secara on-line melalui laman:

http: / / Pmb.ung.ac.id.
2. rvrenyiairt "r, 

a"i'*emind,ai (scanning); (bukan di fotoldokumen berikut:
a. ias-photo terbaru (ukuran a x 6 cm format JPG atau PNG, dengan

ukuranmaksimum2ooKB,menggunakankgmejaputihpolos
berkerah dengan latar merah maron, bagi yang berjilbab/

berkerudung di"waj ibkan memakai j ilbab / kerudung putih'

b. ljazah asf lulusan SMA/MA/SMK/Sederajat tahun -2018, 
2019'

2o2o,atauSuratKeteranganlulusAsliuntuktahunlulusan202|.
c. Nilai raport dari semester 1 sampai dengan 6'

d. KTP calon mahasiswa
e. KTP kedua orang tua/ wali
f. Kartu Keluarga
; 

-S;;;t 
r<"t"r"i-rgan penghasilan kotor orang tga (termasuk semua

jenis tunjangan) Ayah dan Ibu/wali:
- PNs/iNilpor,nl/Pegawai BUMN/BUMD, Pegawai

Perusahaan/Swasta berupa slip gaji (bukan rekapitulasi gaji)

. masing-*""it g dari ayah dan Il', ayah atau ibu yang

ditand"atang"rrf ot"f' bendahara instansi
pemerintahan / perusahaan yang bersangkutan'
irekerjaan lainnya disahkan oleh Kepala Desa atau Lurah'

r,. er[ti;*; Hstrik dln pembayaran listrik 3 (tiga) bulal terakhir dari-'' 
;;;h oiurrg tua/wari. Bagi yang menggunakan rrstrik pintar atau

tidak *.*p,fnyai aliran listrik, dibuktikan dengan Surat Keterangan



E.

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.

3. Mengisi borang (formulir) secara on-line pada laman:
http://pmb.ung.ac.id. dan mengunggah (upload) semua berkas pada

huruf D ayat2 point a) sampai dengan i).

Calon peserta mengisi borang (formulir) pendaftaran on'line
sesuai'dengan'petunjuk yang ada secara benar. Semua informasi
yang diisikan dalam borang ini ho;t1U,s benar. Kesalahan/'
kecurangan dalam pengisian borang ini berakibat pada
pembatalan penerimaan sebagai peserta.

4. Mengunduh (download), mencefak dan menandatangani
a. Formulir biodata mahasiswa UNG'
b. Surat Pernyataan (bermeterai 6000)

S. Membayar o-iaya pendaftaran melalui Bank BRI dan BNI. Calon peserta
akan menerima Tanda Bukti Pembayaran.

6. Peserta yang memilih Program Studi Kedokteran waJib: mengikuti
wawancara, pemeriksaan kesehatan fisik dan buta warna, test
psikometrik MMHbertempat di Gedung Fakultas Kedokteran Kampus 1

UNG.
7 . Melakukan Verifikasi Dokumen di Biro Akademik, Kemahasiswaan, dan

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

secara on-line pada lamdn http : //pmb.ung. ac. id;
b. Foto copy semua berkas pada huruf D nomor 2a sampai dengan 2i;
c. Surat Pernyataan (bermeterai) yang telah diisi, ditandatangani dan

diketahui orang tua/ wali yang menanggung.

Berkas yang disebutkan pada nomor 7 huruf a) sampai c) di atas (masing-
masing satu eksamplar) serta Tanda Bukti Pembayaran, dimasukan dalam
map karton (snelhecter warna kuning muda) untuk diverifikasi oleh
petugas BAKP dengan menunjukkan dokumen yang asli. Map tersebut
diberi identitas nama dan pilihan program studi. Jika setelah diverifikasi
dinyatakan lengkap maka calon peserta diwajibkan mencetak kartu
peserta melalui lamar1 pmb.ung.ac.id. Jika tidak lengkap, maka calon
peserta tidak dapat mengikuti seleksi.

PILIHAN PROGRAM STUDI
1. Calon peserta dapat memilih maksimum 2 (dua) program studi Vokasi

Tiga 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.

PENENTUAN KELULUSAN
1. Kelulusan Peserta akan ditetapkan oleh Tim Seleksi dengan

mempertimbangkan hasil tes/ wawancara, jenis kejuaraan/
penghargaanf prestasi luar biasa yang diraih, tingkat/ level kejuaraanf

F.



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

2. Pelerta yang dinyatakan'lulus tersebut juga akan dipertimbangkan
kemungkinannya untuk memperoleh keringanan 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.id atau http:/ / siat.ung.ac.id.

rtl

G. I(ETENTUAN LAIN
1. Peserta Seldksi Mandiri Berbasis Prestasi Unggul yang telah dinyatakap

lulus seleksi:
a. Diwajibkc.n melakukan registrasi administrasi bersamaan dengan

registrasi jalur Seleksi Mandiri lainnya.
b. Tidak diperkenankan pindah ke program studi lain'
c.,. Dinyata[an gugur apabila tidak melakukan registrasi administrasi

sesuai dengan ketentuan; atau terbukti 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

IVERSITAS RONTALO, {

OLOK
232006041OO2


