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PER{TL]RAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM RADEN RAHMAT MALANG
NOMOR: 03. 1/SK/RRR/I!20 I 9
TENTANG
PEDOMAN PEMBERIAN PENGAEARGAAN BAGI Ntr{IIASISWA BERPNESTASI
DI BIDANG KENIAHASISWAAN
UNIVERSITAS ISLAM RADEN RAIIMAT MALANG

Memperhatikan

:

a. Bahwa dalam rangka meningkatkan kecakapan hidup secara komprehensif,
mahasiswa periu didorong untuk berpartisipasi aktif dan berprestasi dalara
berbagai kegiataa kemahasiswaan;

b. Bahwa dalam rangka memotivasi

Menirrbang

:

Menetapkan

:

mahasiswa untuk berpartisipasi aktif dan
berprestasi dalam berbagai kegiatan kemahasiswaan sebagaimana dalarn
huruf a perlu diberikan penghargaan yang berkeadilan sesuai dengan
tingkat prestasi yang telah dicapai;
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a
dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Islam Raden
Rahmat Malang tentang Pedoman Pemberian Penghargaan bagi Mahasiswa
Berprestasi di Bidang Kemahasiswaan Universitas Islam Raden Rahmat
Malang.
a. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan
Nasional;
b. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
c. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan
Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tarnbahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5500);
d. Statuta Universitas Islam Raden Rahtrat Malang;

MEMIITTiSKAN
PERATI'RAN REKTOR Ln..IIVERSITAS ISLAM RADEN RAHMAT
MALANG TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN PENGHARGAAN BAGI
MAHASISWA BERPRESTAS1 DI BIDANG KEMAHASISWAAN
UNIVERSITAS ISLAM RADEN RAHMAT MALANG.

Kesatu

Kedua

Keti ga

'
:

Menetapkan Pedoman Pemberian Penghargaan Bagi Mahasiswa Berprestasi
di Bidang Kemahasiswaan Universitas Islam Raden Rahmat Malang adalah
sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini;
Hal-hal yang belum diatur dalam Pedoman Pemberian Penghargaan Bagi
Mahasiswa Berprestasi di Bidang Kemahasiswaan Universitas Islam Raden
Rahmat Malang ini diatur dengan keputusan Rekto? Universitas Islam Raden
Rahmat Malang;
Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya.

: Malang

:

3 Februari 2019

8.Dr. Hasan .rtbatli, S.Ag., NI.AP.
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PEDOMAN PEMBERIAN PENGIIARGAAN BAGI MAHASISWA BERPRESTASI
DI BIDANG KEMAHASISWAAN
UNIVf,RSITAS ISLAM RADEN RAHMAT MALANG
BAB I
Ketentuan flmum
Pasal 1
Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan :
Universitas adalah Universitas Islam Raden Rahmat Malang atau yang selanjutnya disebut
LIN lR A Malang
2.
LTNIRA Malang adalah perguruan tinggi yang secara hirarkhis berada di barvah dan
bertanggung jaw-ab kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.
J.
Rektor adalah Pimpinan UNIRA Malang penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan
pengabdian kepada masyarakat, perrbina tenaga kependidikan, mahasiswa, dan tenaga
administrasi serta hubungan dengan lingkungannya dan bertanggungjawab kepada
Yayasan.
4
Mahasiswa adalah Mahasiswa aktif LINIRA Malang.
5.
Kegiatan Kemahasiswaan adalah kegiatan ekstra kurikuler dan/atau kokurikuler yang
diikuti oleh mahasiswa dalam rangka meningkatkan kecakapan hidup secara
komprehensif.
6.
Prestasi kegiatan kemahasiswaan adalah juara atau pengakuan prestasi seseorang atau
kelompok mahasiswa yang diperoleh melalui kompetisi atau perlombaan kegiatan
mahasiswa yang dilaksanakan oleh pihak berwenan g, danlatatl karya mahasiswa yang
memiliki hak cipta.
7.
Pembimbing di bidang kemahasiswaan adalah seseorang atau sebanyak-banyaknya dua
orang yang berperan aktif dalam pembimbingan, pembinaan, pendampingan dan/atau
pelatihan secara intensif kepada perorangan atat kelompok mahasiswaUNlRA Malang
dalam meraih prestasi kegiatan kemahasiswaan.
8.
Penghargaan mahasiswa adalah hadiah berupa beasiswa, uang, atau barang yang diberikan
kepada rnahasiswaan UNiRA Malang.
9.
Penghargaan pembimbing adalah hadiah berupa uang, barang, atau perjalanan wisata.

i.

BAB II
Tujuan
Pasal 2

Tujuan memberikan penghargaan ini adalah:
1. Memotivasi mahasiswa UNIRA Malang agar tetap berkelanjutan mengembangkan potensi
dan berpartisipasi dalarn kegiatan kemahasiswaan.
2.
Memberi pengakuan atas prestasi yang telah dicapai mahasiswa UNIRA Malang dalam
kegiatan kemahasi swaan.
3.
Mendorong pembimbing untuk secara aktif melakukan pembimbingan, pembinaan,
pendampingan, dan/atau pelatihan kepada mahasiswa LINIRA Malang.
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BAB III
Syarat dan Tingkat Prestasi

1.

2.

3.

4.

Pasal 3
Pengahargaan dapat diberikan kepada mahasiswa yang memenuhi syarat-syarat sebagai

berikut:
a. Mahasiswa yang bersangkutan adalah mahasiswa aktif LJNIRA Malang;
b. Keikutsertaan lomba atau kegiatan kemahasiswaan merupakan utusan atau atas nama
UNIRA Malang yang dibuktikan dengan surat tugas atau surat rekomendasi dan/atau
bukti pendaftaran yang mencantumkan nama UNIRA Malang;
c. Lomba atau kegiatan dilaksanakan oleh instansi atau organisasi yang kredibel dan
keberadaannya dapat dilacak; dan
d. Terdapat bukti prestasi berupa surat keputusan, sertifikat, dan/atau piagam
penghargaan yang sah dan dapat dipertanggungjarvabkan.
Pengahargaan dapat diberikan kepada pernbirnbing yang memenuhi syarat-syarat sebagai
berikut:
a. Pembimbing adalah seseorang atau dua orang yang rnemiliki surat tugas atau surat
keputusan pimpinan menjadi pembimbing mahasisrva UNIRA Malang;
b. Aktif membimbing, rnembina, mendampingi, darl/atau melatih rnahasiswa yang
mengikuti lomba atau kegiatan kemahasiswaan yang dibuktikan dengan jurnal
pembinaan yang berlaku di lingkungan UNIRA Malang; dan
c. Menunjukkan pencapaian prestasi mahasisrva yang dibimbing, dibuktikan dengan
surat keputusan, sertifikat, dan/atau piagam penghargaan yang sah dan dapat
dipertan ggungj awabkan.
Penghargaan dapat diberikan kepada perorangan atau sekelompok mahasiswa UNIRA
Malang dan kepada pembimbing.
Setiap prestasi hanya berhak rnendapatkan 1 (satu) kali penghargaan.
Pasal 4

1.

2.

3.

Penghargaan prestasi kegiatan kemahasiswaan dapat diberikan kepada mahasiswa LfNiRA
Malang dan/atau pembimbing yang telah mencapai prestasi tingkat kota/kabupaten,
provinsi/regional, nasional, ASEAN, darlatau internasional.
Pengahargaan disetiap tingkatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diberikan dengan
memperhatikan peringkat prestasi dan/atau hal-hal sebagai berikut :
a. Tingkat kota,/kabupaten merujuk pada jurnlah peserta;
b. Tingkat provinsi/regional rneruj uk pada jumlah perserta, dan/atau jumlah peserta dari
kota/kabupaten berbeda;
c. Tingkat nasional merujuk pada jumlah peserta, dan/atau jumlah peserta dari provinsi
berbeda:
d. Tingkat ASEAN merujuk pada jumlah peserta, dan/atau jumlah peserta yang berasal
dari negara anggota ASEAN berbeda; dan
e. Penghargaan tingkat intemasional merujuk pada jumlah peserta, dan/atau jumlah
peserta yang berasal dari negara berbeda;
Dalarn hal terjadi keadaan tertentu sehingga tidak memungkinkan terpenuhinya
persyaratan sebagaimana disebutkan dalam ayat 2, pemberian penghargaan dapat
ditetapkan oleh Rektor berdasarkan pertimbangan dari Wakil Rektor Bidang
Kemahasiswaan.
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BAB IV
Prosedur Calon Penerima Penghargaan

1.

2.

3.

Pasal 5
penghargaan
Pemberian
dilaksanakan dengan prosedur sebagai berikut:
a. Mahasiswa atau sekelompok mahasiswa yang mernperoleh prestasi membuat laporan
secara tertulis kepada Wakil rector Bidang Kemahasiswaan:
b. Penilaian danlatau verifikasi laporan oleh pej abat Bidang Kemahasiswaan tingkat
Universitas; dan
c. Penetapan besaran penghargaan oleh Rektor atas usul Wakil Rektor Bidang
Kemahasiswaan.
Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ditandatangani oleh mahasiswa atau ketua
kelornpok, disetujui oleh pembimbing, dan diketahui oleh pejabat yang berwenang dengan

dilarnpiri;
a. Surat penugasarl surat rekomendasi dari pejabat yang berrvenang dan/atau bukti
pendaftaran keikutsertaan kompetisi/ perlombaan;
b. Fotocopi sertifikat/ piagam penghargaan/ surat keputusan tentang prestasi, dan/atau
bukti hak cipta karya;
c. Foto kegiatan; dan
d. Laman resmi (rvebsite) panitia penyelenggara.
Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat t huruf a dan ayat 2 diserahkan selambatlambatnya I (satu) bulan setelah pelaksanaan lornba atau kegiatan, daniatau terbit hak
cipta.

BAB V
Besaran Penghargaan

1.
2.

Pasal 6
Besaran pengahargaan berupa beasiswa, uang, barang dan wisata diberikan berdasarkan
hasil penilaian /verifikasi yang dilakukan oleh pejabat bidang kemahasiswaan.
Besaran maksimal penghargaan berupa beasiswa, uang, barang dan wisata diatur
tersendiri dalam Keputusan Rektor.

BAB VI
Penutup
Pasal 7
Peraturan Rektor ini berlaku sejak ditetapkan dan akan diadakan perubahan seperlunya bila
terdapat kekeliruan.

Malang
3 Februari 2019

@Dr. Ilasan Abadi, S.Ag., M.AP.
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