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Ketentuan Umum 

1. Peserta tes wawancara dan praktek adalah calon mahasiswa baru jalur mandiri prestasi yang sudah 

dinyatakan lolos tahap I  

2. Proses tes wawancara dan praktek dilakukan melalui video call whatsapp  

3. Peserta memastikan handphone dan whatsapp selalu akftif mulai pukul 07.30 – 17.00 WIB serta 

memastikan kelancaran jaringan internet (menyiapkan kuota dan baterai yang cukup) 

4. Peserta akan dihubungi panitia melalui video call via whatsapp. Jika sampai pukul 17.00 WIB tidak 

ada panggilan masuk, silahkan menghubungi helpdesk panitia penerimaan mahasiswa baru jalur 

mandiri prestasi ke nomor 081226907342 atau 081326237967 

5. Memakai pakaian yang sopan dan rapi  

6. Peserta wajib memberikan keterangan yang benar terkait prestasi yang pernah diraih, jika terbukti 

memberikan keterangan yang tidak benar maka akan dinyatakan tidak lolos jalur mandiri prestasi. 

7. Peserta wajib menjawab semua pertanyaan yang disampaikan oleh penguji atau memperagakan bakat 

yang dimiliki  

8. Menyiapkan dokumen asli bukti prestasi seperti sertifikat, piala, foto atau bukti lainnya 

9. Bagi peserta yang memiliki prestasi di bidang olah raga dan seni, menyiapkan video singkat  yang 

menunjukan bakat yang dimiliki 

10. Setiap peserta akan diwawancarai oleh dua penguji:  

a. Penguji 1 tentang prestasi yang dicapai  

b. Penguji 2 tentang wawasan dan komitmen kebangsaan 

11. Peserta yang tidak mengikuti tes wawancara dan praktek tanpa konfirmasi dianggap mengundurkan 

diri dan dinyatakan tidak lolos jalur mandiri prestasi 

12. Keputusan panitia penerimaan mahasiswa baru jalur mandiri prestasi bersifat mutlak dan tidak bisa 

diganggu gugat 

 

 

 

 

 



Ketentuan Khusus 

1. Peserta dengan Prestasi Bidang Olah Raga dan Seni 

a. Peserta menunjukan bakat yang dimiliki baik secara langsung atau melalui video rekaman 

b. Jika dibutuhkan, peserta bisa dibantu oleh orang lain untuk memperagakan bakat yang dimiliki 

secara langsung melalui video call. 

c. Aspek yang dinilai adalah skill dan teknik dalam bidang olah raga dan seni 

 

2. Peserta dengan Prestasi Bidang Tahfidzul Qur’an 

a. Dilarang membuka al-Qur’an saat sesi wawancara dan praktek 

b. Aspak yang dinilai menyangkut jumlah juz yang dihafal dan kemampuan hafalan  

 

3. Peserta dengan Prestasi Bidang Sains/Karya Ilmiah 

a. Peserta mempersiapkan alat tulis  

b. Peserta dilarang membawa catatan dalam bentuk apapun, kalkulator, table matematika atau alat 

bantu lainnya 

c. Peserta dilarang membuka alat komunikasi lain selain handphone yang digunakan untuk sesi 

wawancara dan tes praktek. 

d. Aspek yang dinilai adalah ketepatan dalam menjawab pertanyaan yang diberikan oleh penguji 

 

 

 

Semarang, 9 Mei 2022 

Panitia PMB Jalur Mandiri Prestasi 


