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Rangkaian kegiatan pemilihan mahasiswa berprestasi UGM atau yang disebut dengan SUPER CAMP
II telah usai. Dalam puncak acara SUPER CAMP II yang telah selesai digelar tersebut, terpilih Alwan
Hafiz (Fakultas Teknik) sebagai Mapres tingkat sarjana dan Aulia Rizka (Sekolah Vokasi) sebagai
Mapres tingkat diploma.
Alwan mengaku bersyukur dapat meraih penghargaan tersebut dan tidak menyangka kalau dirinya
yang akan mendapatkan penghargaan tersebut. “Semua orang di sini sangat hebat, saya bangga
berada di antara mereka dan saya berharap doa serta dukungan teman-teman semua agar dapat
mengharumkan nama UGM di tingkat nasional,” kata Alwan, Rabu (13/4).
Direktur Kemahasiswaan UGM, Dr. Senawi, M.P., mengapresiasi penyelenggaraan Super Camp II
ini. Ia menegaskan bahwa tahun ini UGM menargetkan untuk memperbaiki prestasi yang telah
diraih sebelumnya. “Saya sampaikan terima kasih sebesar-besarnya kepada juri serta kepada
Komunitas Mahasiswa Berprestasi UGM yang telah sukses menyelenggarakan acara Super Camp II
ini. Berakhirnya Super Camp II tidak berarti tugas kita telah selesai. Kita masih memiliki tugas
bersama untuk menyukseskan delegasi UGM di kancah nasional” ujarnya.
Kasubdit Kreativitas Mahasiswa, Ahmad Agus Setiawan, S.T., M.Sc., Ph.D., menekankan pentingnya
sebuah proses dalam pemilihan seorang mahasiswa berprestasi. Proses seleksi mahasiswa
berprestasi ini, kata Agus, sangat panjang dan sudah dimulai sejak tahun lalu dan dimulai dari
seleksi tingkat fakultas, Super Camp I, Pelatihan KTI, Pelatihan Bahasa Inggris, dan Super Camp II
ini.
“Proses ini akan terus kami perbaiki di tahun-tahun mendatang agar mahasiswa-mahasiswa terbaik

UGM dapat meraih prestasi terbaik di kancah nasional,” jelas Agus.
Sebagaimana tahun-tahun sebelumnya, mahasiswa berprestasi I tingkat universitas, baik kategori
sarjana maupun diploma, akan mewakili UGM di pemilihan mahasiswa berprestasi tingkat nasional.
Dengan demikian, tahun ini UGM akan mengirimkan Alwan Hafiz dan Aulia Rizka sebagai delegasi
UGM dalam ajang tersebut (Humas UGM/Desi-Teguh)
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