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KEPUTUSAN
REKIOR UNIVERSITAS XADIRI

Nomor A>. /set"ql2olg
T€ntang :

REKTOR UNIVERSITAS KADIRI

Menimbang

Mengingat

Menetapkan
Pertama
Kedua

Ketiga

Keempat

Tembuan :

l. Wakil Rektor l, IL Ill dan IV
2. Ketua PPMB
3. .KopdaBiro, I,II dan Ifi
4. Dekan 6 Fakultas

l. Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan penerimaan mahasiswa baru di Lingkungan

Universitas Kadiri, Kediri, maka perlu ditetapkan Pedoman Pe-nerimaan MaiasiswaReru.
2. Bahwa dalam pelaksanaan Penerimaan Mahasiswa Baru diperlukan sistem berkaitan

dargan kebijakarL standar, duran dan petuniuk teknis untuk memudahkan pelaksanaan,

monitoring, ovaluasi serta pelaporan.
3. Bahwa untuk merealisasikan butir I dan 2 di atas Perlu ditetapkan dengan surd keputusan

sebagai landasan hukumnya
L Undang-Undang Reprrblik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 t€ntang Pendidikan Tinggi.

2. Peraturan Pemerintah Republik lndonesia Nomor 4 Tahun 2014 lentang Penyelenggaraan

Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
3. Peraturan Menten Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Repub[k lndonesia Nomor 44

Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi,
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 50 Tahun 2014 tentang sistem

Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi,
5. Statuta Universitas Kadiri tahun 2Ol8-N22

MEMUTUSKAN

Pedoman Penerimaan Mahasiswa Baru Universitas Iradin Tahun Akademik 2019/2020

Pedoman Penerimaan Mahasisrra Baru Universitls Kadiri Tahun Akadernik 201912020

s€bagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
,lpaSila dikemudian hari terny*a terdapat kekeliruan di dalam keputusan ini akan diadakan

perubahan rbagaimda mestinYa

Keputusan ini mulai berlaku *jak tanggal ditetapkan
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KATA PENGANTAR

Deigan nroma4iat&au pnji syukur kotrarkat All* SWT, Pedornan Pomxfonaaa Mahasiswa

Baru Universitas kadiri Tahun 2019 itri diterbitkan. Pedoman ini berfungsi sebagai panduan teknis

dalam penerimaan mahasiswa baru.

Sebagai Perguruan Tinggi, Univesitas Kadiri berusaha untuk menciptakan alumni-alumni

yang bermutu dengan kepribadian unggul dan integritas. Unhrk mendukung hal tersebut, Penerimaan

Mahasiswa Baru dapat menjadi gerbang utama dalam menciptakan alumni-alumni yang bermutu dan

bermanfaat di masyarakat. Melalui rangkaian proses Penerimaan Mahasiswa Baru, Universitas Kadiri

berupaya merelaut mahasiswa-mahasiswa yang unggul, yan-g kiranya mampu untuk diarahkan'

dididik menjadi pribadi yang tidak hanya unggul secara akademik melainkan juga unggul dalam hal

kepribadiao (mempunyai sikap dan perilaku yang baik, jujur, setia dalam berelasi, dapat dipercaya

dan dapat diandalkan), integritas (cakap dalam bekefa, rqjin dan tekun), k@ulian social (dapat

meqiadi agon p€rubahaa sosid menuju.masyar.akat yang lebih baik).

Penerimaan Mabasiswa Baru Universitas Kadiri dibagi menjadi tiga jalur penerimaan yaitu

Jalur prestasi, Jalur Regular dan Jalur ransfer. Setiap jalur penerimaan memiliki karakteristik yang

berbeda-beda, namun semuanya dilaksanakan tanpa membedakan jenis kelamin, agama, suku, ras,

sebagaimana yang di atur dalam undang undang dan diwujudkan dalam pedoman penerimaan

Mahasiswa Baru ini. Progam seleksi dilaksanakan secara obyektif karena hasil proses seleksi

didasarkan pada kriteria penilaian yang diperoleh oleh calon mahasiswa dalam melaksanakan

Uj ian/Seleksi Masuk Mahasiswa Baru

Akhimya, kami menyampaikan penghargaan yang sebesar-besamya kepada para pordaftar

karena telah memilih Universitas Kadiri. Salam hangat dan selamat datang di kampustercinta.
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PEDOMAN PENERIMAAN MAHASISWA BARU
TATTUN AI(ADf, M{I( 2O19I2O2O

UNIVERSITAS KADTRI

BAB I
KETENTUATIUMUM

Pasal I

Dalarn Pedoman ini yang dimaksud dengan :

l. Perguruan Tinggi adalah Universitas tkdiri, Kediri, yang selanjutnya disebut Perguruan Tinggi

2. Rektor adalah Rektor Universitas Kadiri
3. Wakil Rektor adalah Wakrl Rektor Universitas Kadiri.

4. Civitas Akademika adalah satuan yang terdiri atas dosen dan mahasiswa pada Pogrrruan

Tingg
5. Direkhr adalah Direktur LP3M
6. Dekan adalah Dekan Fakultas.

7. Panitia Penerimaan Mahasiswa Baru adalah Panitia Pelaksana Penerimaan Mahasiswa Baru

yang selanjutnya disebut Panitia PMB
8. Calon mahasiswa adalah lulusan SMA/MA/SMK sederajat yang berminat dan mendaffar untuk

menjadi mahasiswa di Pergwuan Tinggi.

Penerimaan mahasiswa baru berfimgsi :

1. Sebagai proses unUk mengetahui dan mernetrkan kemampuan awal calon mahasiswa

2. Sebagai proses seleksi terhadap para calon mdrasiswa yang diprediksi mampu menyelesaikan

studi tepat waktu dengan prestasi yang baik.

3. Sebagai bahan pertimbangan Panitia PMB dalam mengarnbil keputusan dalarn hal menentukan

kelulusan sesuai dengan kuota.

BAB III
PRINSIP PENERIMAAN

Pasal 4

Penerimaan mahasiswa baru dilaksanakan dengan prinsip

BAB II
FUNGSI DAN TUJUAI\

Pasal 2

Pasal 3

Penerimaan mahasiswa baru bertujuan :

1 . Memberi kesempatan kepada para lulusan SMAJMA/SMK s€derajat untuk ikut

mengembangkan potensi akademik melalui kegiatan tridharma perguruan tinggi

z. tvteningkatkan peran serta Perguuan Tinggi dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa.

3. Melahirkan sumber daya manusia yang Cerdas, Inovatif dan Amanah



l) Prinsip Keadilan penerimaan mahasiswa baru di Perguruan Tinggi didasarkan pada potensi

akademik, minat dan bakat, dan tidak membeda-bedakan status sosial ekonomi.

2) Prinsip Kesetaraan Gender, Penerimaan mahasiswa di Perguruan Tinggi tidak membeda-

bedakan laki-laki atau perempuan.

3) Prinsip Eloritas, penerimaan mahasiswa di Perguruan Tinggi tidak membeda-bedakan asal

daerah, suku, ras dan agama sebagaimana yang diatur dalam Undang-trndang

4) Priruip keterbukaan, Penerimaan mahasiswa baru di Perguruan Tinggi terbuka bagi warga

negara Indonesia dan warga negara asing yang memenuhi ketentuan perundang-undangan

yang berlaku.

BAB IV
POLAPENtrRIMAAN

Pasal 5

l. Pola Penerimaan calon mahasiswa baru dilaksanakan melalui 3 (tiga)ialur, yaitu :

a)..Iah.r hssrasi, b).Jalur Rees!il, c) Jalw Tr.mpfer

2. Jalur Prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat I huruf a). dilakukan melalui penelusuran siswa

SMA/MA/SMK sederajat yang berprestasi intrahrikuler (akademik) maupun ekstrakuriluler

(minat, bakat, olahrag4 seni dan sebagainya).

3. Jalur Reguler sebagaimana dimaksud pada ayat t huruf b). dilalarkan melalui tes seleksi (One

Day Sowioe Admission dan tes borsama t€4adwal) .yang disolonggar.akaa oleh Panitia PMB

dengan materi tes meliputi Agamq Bahasa Inggris, Bahasa Indonesia" Tes Potensi Akademik

(TPA), Matematika, Ekonomi dan Pendidikan Kewarganegaraan.

4. Jalur Transfer sebagaimana dimaksud pada ayat I hunrfc). Perguruan Tinggi dalam penerimaan

mahasiswa mahasiswa transfer harus memenuhi ketentuan umum dan ketentuan khusus.

BAB V
PERSYARATAN

Pasal 6

L Persyaratan untuk mangikuti seleksi jalur prestasi adalah

a.Dpauntukkan untuk siswa siswi yang terdaftar pada tingkat akhir pada SMA/MA/SMK

sederajat dan siswa siswi lulusan pada satu tahun sebelumnya

b.Memiliki peringkat I sampai X selama 5 semester berturut-turut, dengan mendapat

rekoson&si dari l@Pele sekolah.

c. Rata-rata nilai rapor semester satu sampai semester lima lebih besar atau sama dengan 8.00'

d. Juara I, II atau III pada lomba kejuaraan akadernik minimal tingkat kabupaten/Kota

e. Juara I, II atau III prestasi non akademik 6inimal tingkat Kabupaten/Kota

f.Wajibmelampirftansertifikatkejusraanminimaltingkatwilayahkabupateo/Kota.

2. Persyaratan untuk mengikuti seleksijalur reguler adalah

a. calon mahasiswa menunjukkan ijasah SLTA atau surat Keterangan Lulus atau rapor

terakhir.



b. Calon mahasiswa menunjukkan kartu identitas yang masih berlaku
pelajar/KTP/SIM).

c. Memenuhi persyaratan lain yang ditentukan oleh Perguruan Tinggi.

(Katu

3. Persyaratan untuk mengikuti seleksi jalur tnnsfer adalah

a. Prosedur Ketentuan Umum
i Perguruan Tinggi menerima mahasiswa dctifpindahan dari ?erguruan Tinggi lain dengan

syarat:
1. memiliki status alaeditasi minimal sama dengan alceditasi program studi di Perguruan

Tingg
2. Perguruan tinggi dari luar negeri harus mendapatkan ijin dari Dirjen Dikti.
3. Cdon mafrasiswa terdaftar ddam Pangkdan data Dikti untuk l-ulusan tdrun 2003 ke

atas, bagi calon mahasiswa yang kelulusannya di bawah tahun 2003 harus

terverifikasi oleh Pergunran Tinggi masing masing unnrk Negeri dan LLDIKTI untuk

PTS

) Penerimaan mahasiswa pindahan dapat dilakukan pada setiap semester.

F Batas minimal masa studi mahasiswa pindahan ditetapkan sekurang-kurangnya 2 (du,a)

semester.

b. Prosedur Ketentuan Khusus

F Calon mahasiswa menghadap Dekan/I(etua Prodi unnrk mendapatkan persetujuan tertulis

berdasarkan ketentuan yang berlaku.

! DekailKetua Prodi memberikan persetujnan untuk m.nerima mahasiswa pindahkan'

F Calon mahasiswa menuju tempat pendaftaran mahasiswa baru dengan membawa surat

persetujuan Dekan/Ketua Prodi.

>> calon mahasiswa melalarkan registrasi ditempat pendaftaran mahasiswa baru dengan

menunjukkan kuitansi : pendaftaran, dana pengembangan dan SPP, kemudian calon

mahasiswa mendapatkan Nomor Induk Mahasiswa (NIM).

i Calon Mahasiswa mengambil Kartu Mahasiswa Baru (KTM)

F Calon mahasiswa kembali menghadap Dekan/Ketua Prodi unnrk proses konversi nilai di

prodi tenebut dan membayar biaya konversi nilai (ketentuan lebih teknis diatur oleh

Fakultas masing-masing.

>> Dekan / Ketua Prodi menugaskan untuk memasukkan nilai yang diakui ke Sistem

Informasi Akadernik (Siakad).

Persyaratan untuk mengikuti seleksi untuk progam Magister :

a) Memiliki Uasah S-1 atau melampirkan surat keterangan lulus'

b) Calon Mabasiswa yang belum memiliki ijasah S-l , diwajibkan mengikuti progam

matrikulasi I bulan.

c) Memiliki sertifikat TOEFL minimal 400.

4



BAB VI
ALUR Pf,,Nf,RIMAAN MA}IASIS*'A BARTI

Pasal 7

Alur penerimaan mahasiswa baru dilakukan dengan cara :

I . Calon mahasiswa menuju tempat pendaftaran Mahasiswa baru untuk Konsultasi / menerima

Informasi PMB.

2. Calon mahasiswa yang telah memilih program studi dapat melakukan pendaftaran dengan

mengisi kartu pendaftaran dan membayar biaya pendaftaran.

3. Calon mahasiswa yang menempuh jalur Prestasi socara otomatis dinyatakan lulus.

4. Calon mahasiswa yamg menenrpuh jalur Reguler meogikuti lest.One Day Service Admission

atau test bersama terjadwal.

5. Calon mahasiswa yang dinyatakan telah lulus test melakukan registrasi dengan melengkapi

berkas sesuai jadwal yang ditentukan.

6. Calon mahasiswa yang telah melakukan registrasi mendapatkan Nomor Induk Mahasiswa

(NIM) dan menerima Jas Almamater.

Pasal 8

Pengambilan Keputusan Penerimaan Malnsiswa Baru dilakukan dengan cara :

1 . Tim PMB melahrkan rapat pleno dengan para kaprodi, Dekan dan Pimpinan Perguruan Tinggi

2. Ketentuan Mdrasiswa Lr*lus Seleski berdasakan kiteria-yang ditetapkan oleh Fakultas

3. Hasil rapat tersebut akan dibuatkan SK kelulusan mahasiswa baru.

4- Pengumrunan kelulusan disampaikan melalui website dan Penerbitan SKHU yang langsung di

berikan kepada calon mahasiswa sesuai jadwal yg ditentukan.

Pasal 9

Persyaratan Registrasi dilakukan dengan tahap :

a. Calon mahasisrra telah dinyatakan lulus seleksi masuk Perguruan Tinggi

b. Melakukan pembayaran biaya pendidikan melalui rekening bank mitra Perguruan Tinggi (BNI

Syariah).

c. Mengisi form dan melengkapi berkas registrasi yang ditentukan di Perguruan Tinggi.

Pasal l0

I . Untuk melaksanakan penerimaan mahasiswa baru di lingkungan Perguruan Tinggi, dibentuk

Panitia Pelaksana Penerimaan Mahasiswa Baru.

2. Panitia Peiaksana Penerimaan Mahasiswa Baru sebagaimana dimaksud pada ayat ( I ), bertugas

mempersiapkan dan melaksanakan proses penerimaan mahasiswa baru.

BAB VII
PENGAMBILAN KEPUTUSAN PENERIMAAN MAHASISWA BARI-I



Pasal I I

Pedoman ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan
akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

di : KEDIRI
: I Januari 2019
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