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Komunitas Mahasiswa Berprestasi (KOMMAPRES) UGM menggelar roadshow untuk
memperkenalkan program Mahasiswa Berprestasi (Mapres) kepada seluruh mahasiswa UGM.
Kegiatan berlangsung sejak awal Oktober hingga November 2014 dilakukan di 18 Fakultas UGM.
Ketua KOMMAPRES UGM, Muhsin Al Anas menyampaikan dalam kegiatan roadshow bahwa Mapres
merupakan salah satu kegiatan dalam rangkaian seleksi mapres UGM. Disamping melakukan
sosialisasi tentang alur pemilihan mapres UGM, kegiatan ini ditujukan untuk mengubah mindset
para mahasiswa yang selama ini keliru dalam memahami mapres.
“Paradigma mengenai mapres selama ini adalah mereka yang punya IPK tinggi dan lebih keilmiahan,
padahal tidak hanya itu,” katanya Kamis (30/10) di UGM.
Anas menjelaskan bahwa mapres merupakan representasi keberhasilan pendidikan di perguruan
tinggi. Adapun parameter menjadi mapres tidak hanya bertitik pada IPK yang tinggi, namun lebih
pada seberapa jauh kontribusi mahasiswa untuk universitas, masyarakat, maupun lingkungan
sekitar.
“Tidak hanya IPK saja, tetapi lebih pada seberapa jauh mahaisswa memberikan manfaat bagi
perguruan tinggi maupun masyarakat yang dinilai dari karya tulis ilmiah dan curiculum vitae,” urai
mahasiswa Fakultas Peternakan ini.
Melalui kegiatan tersebut Anas berharap dapat meningkatkan minat mahasiswa untuk turut serta
mendaftar dalam kegiatan Mapres. Selain itu, terdapat alur seleksi yang baik, sehingga akan dipilih
mahasiswa terbaik dari masing-masing fakultas yang siap mengikuti seleksi mahasiswa berprestasi

tingkat universitas.
Seleksi mapres UGM akan dimulai pada bulan November 2014 hingga Maret 2015. Seleksi dimulai
dari tingkat fakultas kemudian dilanjutkan di tingkat universitas dan dipilih satu terbaik yang akan
dikirim ke tingkat nasional. Adapun persyaratan mengikuti mapres dengan mengirimkan CV, abstark
karya tulis, dan memiliki IPK minimal 3,00 yang ditunjukkan dengan transkrip nilai. (Humas
UGM/Ika)
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