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: 1 set
: Permohonan Partisipasi dalam Penghargaan Alumni Berprestasi
dalam Rangka Dies Natalis UNY ke-56

Yth. Bapak/Ibu
1. DPP IKA UNY
2. DPD IKA UNY
3. DPC IKA UNY
4. DPCK IKA UNY
5. Alumni UNY
Di tempat

Dengan hormat,
Dalam rangka Dies Natalis Universitas Negeri Yogyakarta (UNY) ke-56, Panitia Dies akan
memberikan penghargaan bagi alumni yang berprestasi dan berdedikasi dan telah memberikan
kontribusi nyata terhadap kemajuan bangsa dan negara secara konsisten.
Sehubungan dengan hal tersebut, Panitia Dies UNY ke-56 memohon kepada Bapak/Ibu
menyampaikan informasi tersebut kepada para Alumni UNY untuk berpartisipasi aktif dalam
kegiatan tersebut. Formulir dan dokumen kelengkapan persyaratan dikirim sebelum 12 Mei 2020
melalui surel alumni_award@uny.ac.id. Terlampir kami sampaikan pula TOR beserta formulir
pendaftaran. Alumni dapat mencalonkan diri atau dicalonkan oleh pihak lain.
Demikian permohonan ini kami sampaikan. Atas perhatian dan partisipasi Bapak/Ibu, kami
mengucapkan terima kasih.

Mengetahui,
Rektor

Dengan Hormat,
Ketua Panitia Dies

Prof. Dr. Sutrisna Wibawa M.Pd.
NIP 195909011986011002

Dr. Widyastuti Purbani, M.A.
NIP 196105241990012001

2020
PANDUAN
PEMBERIAN PENGHARGAAN

ALUMNI BERPRESTASI

A. LATAR BELAKANG
Perkembangan suatu perguruan tinggi dipengaruhi secara signifikan oleh prestasi dan peran alumni
dalam berbagai bidang kehidupan. Alumni dapat berperan serta membangun reputasi kampusnya, karena
melalui para alumni, dapat tercermin karakter dan prestasi perguruan tinggi.
Ada hubungan yang tidak terpisahkan antara alumni dengan universitas. Melalui proses pendidikan
yang dijalani di perguruan tinggi, para alumni mendapat bekal pengetahuan, ketrampilan dan sikap untuk terjun
mengabdi berpartisipasi secara nyata dalam pembangunan bangsa dan negara. Begitu pula melalui pengabdian
para alumni ini, perguruan tinggi mendapat umpan balik bagi pengembangan proses pendidikan yang
dilakukan. Dengan demikian, alumni dan perguruan tinggi harus saling membanggakan.
Melalui sikap saling membanggakan inilah, timbul kepentingan untuk dapat mendorong partisipasi dan
kontribusi alumni dalam membangun bangsa dan negara pada bidang-bidang kehidupan masyarakat dengan
mengembangkan ilmu, pengetahuan, skill, dan bakat yang dimiliki sehingga berdampak pada kemajuan
kehidupan secara signifikan, nyata, dan bermartabat. Sehubungan dengan itu, UNY akan memberikan apresiasi
kepada alumni yang berdedikasi tinggi dan telah memberikan kontribusi nyata terhadap kemajuan bangsa dan
negara secara konsisten.

B. PERSYARATAN
1.UMUM

a. Bersifat individu;
b. pernah menempuh pendidikan di Universitas Negeri Yogyakarta (UNY) di jenjang Diploma 1, Diploma 2,
Diploma 3, Strata 1, Strata 2, atau Strata 3;
c. tidak berstatus sebagai dosen atau karyawan di Universitas Negeri Yogyakarta;
d. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap
karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun;
e. berkelakuan baik dan setia pada NKRI;
f. melakukan pengabdian dan perjuangan yang berlangsung hampir sepanjang hidupnya dan melebihi tugas yang
diembannya;
g. menghasilkan karya yang bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat luas.
2. KHUSUS

a. Mengisi formulir Penghargaan Alumni UNY (terlampir);
b. mendapatkan surat rekomendasi melalui: perwakilan Pengurus IKA UNY di tingkat Pengurus Daerah (DPD)
atau Pengurus Cabang (DPC), atau Pengurus Cabang Khusus (DPCK);
c. membuat daftar riwayat hidup peserta (maksimal 2 halaman);
d. membuat essay kurang lebih 300 kata yang menggambarkan profil kontribusi terhadap kemajuan dan
peningkatan kesejahteraan masyarakat;
e. menyerahkan dokumen yang mendukung penilaian seperti: fotocopy dokumen penghargaan yang pernah
diraih, kliping koran, dokumentasi foto/video aktivitas kegiatan serta sumber materi lain yang mendukung.
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C. KRITERIA PENILAIAN
1. Dedikasi

Peserta menunjukkan semangat dan jiwa pengabdian dalam perjalanan hidupnya untuk meningkatkan
kesejahteraan masyarakat.
2. Kontribusi
Peserta memberikan kontributasi nyata dalam peningkatan kesejahtaraan dan hasilnya sudah dapat
dirasakan oleh masyarakat.

D.PROSEDUR PENGAJUAN
1. Peserta menyerahkan formulir dan dokumen dalam bentuk soft copy:
a. formulir pendaftaran yang telah diisi;
b. surat rekomendasi dari DPP atau DPD atau DPC atau DPCK;
c. daftar riwayat hidup;
d. essay profil kontribusi (minimal meliputi latar belakang, bentuk kegiatan, hasil kegiatan, dan

komitmen berkelanjutan) terhadap kemajuan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat;
e. dokumen pendukung penilaian.
2. Mendaftarkan dan mengirimkan dokumen sebagaimana disebut pada poin D.1. ke alamat email:

alumni_award@uny.ac.id

E.WAKTU
1. Waktu pendaftaran tanggal 1 s.d 12 Mei 2020
2. Penilaian tanggal 13 s.d 16 Mei 2020
3. Pengumuman dan penyerahan penghargaan tanggal 18 Mei 2020
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Foto Calon
Penerima
Penghargaan

FORMULIR
PENGHARGAAN ALUMNI BERPRESTASI

(3x4 cm)

WUJUD KONTRIBUSI

ASAL ALUMNI DI UNY

Tahun Wisuda

(Fakultas/Program)
IDENTITAS CALON PENERIMA PENGHARGAAN
Nama Calon
(lengkap dengan gelar)
Pekerjaan
Jabatan
Alamat Kantor

Alamat Rumah

Nomor Handphone
E-mail
PENGHARGAAN YANG PERNAH DITERIMA
(Dapat ditambahkan dalam lampiran jika perlu)
No.

Nama Penghargaan

Deskripsi
Penghargaan

Tahun
Penghargaan

Keterangan Lain

1
2
3
4
5
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PEMBERI REKOMENDASI
(Pengurus IKA UNY di tingkat Pengurus Daerah (DPD) atau Pengurus Cabang (DPC), atau
Pengurus Cabang Khusus (DPCK))
Nama
Jabatan dalam Kepengurusan IKA
Alamat
Nomor Handphone
E-mail

.............. , ............... 2020

Pengusul

( __________________________________ )
tanda tangan dan nama terang
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