PANDUAN
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SEKOLAH TINGGI KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN (STKIP)
ADZKIA

KATA PENGANTAR
Sebagai Perguruan Tinggi Swasta yang mengutamakan nilai –nilai Keislamanan di Sumatera
Barat, yang bermoto membentuk mahasiswa berkarakter cerdas dan Islami. STKIP Adzkia telah
memasuki periode yang kedelapan dalam penjaringan atau penerimaan Mahasiswa Baru. Lulusan STKIP
Adzkia mudah diserap di berbagai lapangan pekerjaan khususnya sekolah negeri maupun swasta. Dengan
keunggulan yang dimiliki oleh STKIP Adzkia, berupa Kurikulum yang memadukan mata kuliah umum
dengan mata kuliah agama serta kemampuan mahasiswa dalam hafalan juz amma atau juz 30, membuat
mahasiswa STKIP Adzkia tidak hanya bekerja di sekolah umum tapi juga diterima oleh sekolah SDIT
maupun TK dibawah Diknas ataupun Departemen Agama. Dari tahun ketahun terjadi peningkatan jumlah
mahasiswa yang mendaftar di STKIP Adzkia. Ini menandakan STKIP Adzkia menjadi pilihan yang tepat
bagi lulusan SLTA /MA/SMK
Penerimaan Mahasiswa baru dilaksanakan dalam beberapa tahap. Ada jalur umum dan ada jalur
khusus. Jalur umum terbagi dalam 2 gelombang penerimaan gelombang 1 dan 2, sedangkan jalur khusus
terbagi 3 yaitu: jalur PMDK, Prestasi dan Bidik Manja. Untuk jalur khusus tahu 2016 merupakan tahun
kedua dalam penjaringan mahasiswa. Di tahun 2015 mahasiswa yang diterima dijalur khusus ada 6 orang.
Program PMDK. Program PMDK bertujuan untuk menjaring siswa-siswa berprestasi. Seleksi
PMDK berdasarkan pada nilai raport SMA di kelas X dan XI, tanpa ujian tertulis. Seleksi ditambah
dengan wawancara dan baca Alquran. PMDK dilaksanakan hanya satu kali dalam satu tahun penerimaan.
Mahasiswa yang diterima dijalur ini mendapatkan discount sarana prasarana sebanyak 80%.
Penerimaaan Mahasiswa BIDIKMANJA bertujuan untuk menjaring calon mahasiswa dari
kelurga kurang mampu tapi berprestasi akademik. Seleksi BIDIKMANJA berdasarkan pada nilai raport
SMA di kelas X dan XI tanpa ujian tertulis. Seleksi ditambah dengan wawancara dan baca Alquran
Seleksi Jalur Prestasi bertujuan menjaring calon mahasiswa yang berprestasi di bidang tertentu
yang dibuktikan dengan sertifikat prestasi. Mahasiswa yang diterima dijalur ini mendapatkan discount
sarana prasarana sebanyak 50%.
Seleksi PMB bertujuan untuk menjaring mahasiswa baru yang memiliki kemampuan akademik
untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan di STKIP Adzkia sesuai dengan batas waktu (masa studi)
yang ditetapkan.
Banyaknya jalur penerimaan mahasiswa baru memberikan keleluasaan pada para siswa untuk
menentukan jalur pendaftaran dengan tetap memperhatikan ketentuan yang ditetapkan dalam Penerimaan
Mahasiswa Baru STKIP Adzkia tahun 2016.

Padang , Februari 2016
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KEBIJAKAN PENERIMAAN MAHASISWA BARU

Sistem Rekruitmen
Sistem rekrutmen dan seleksi calon mahasiswa baru yang diterapkan pada STKIP Adzkia serta
efektivitasnya adalah sebagaiberikut:
Kebijakan dalam penerimaan mahasiswa baru STKIP Adzkia mencakup mutu prestasi dan
reputasi akademik serta bakat pada jenjang pendidikan sebelumnya, equitas wilayah,
kemampuan ekonomi dan jender dengan sistem sebagai berikut:
Seleksi calon mahasiswa dilakukan dengan dua cara:
Pertama, melalui Jalur Khusus . Jalur Khusus adalah Mahasiswa baru
yang diterima melalui Penilaian khusus berupa Prestasi Akademik dan Prestasi Non akademik,
serta berprestasi namun kurang mampu. Jalur khusus terdiri dari 4 macam:
1.

Bidikmanja

2.

PMDK

3.

Prestasi

4.

BIDIKMISI

Jalur Khusus hanya dapat diikuti oleh siswa SMA/SMK dan Sederajat yang akan lulus pada
tahun yang sedang berjalan, yang mempunyai kriteria sebagai berikut:
Bidikmanja
1.

Nilai rata-rata setiap mata pelajaran 7,5

2.

Surat keterangan kurang mampu

3.

Rangking 1-10 setiap semester

PMDK
1.

Nilai rata-rata setiap mata pelajaran 7,5

2.

Rangking 1-10 setiap semester

Prestasi
1.

Juara I, II, atau III pada lomba/kejuaraan akademik, minimal tingkatkabupaten/kota yang

diakui oleh Dinas Pendidikan setempat, pada waktu menjadi siswa SMU/SMK sederajat baik
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perorangan maupun beregu.
2. Juara I, II, atau III prestasi olahraga atau seni, minimal tingkatkabupaten/kota, yang
Dinas terkait, pada waktu menjadi siswa SMU/SMK Sederajat baik perorangan

diakui

maupun

beregu.
Mahasiswa jalur khusus selain melihat rangking dan nilai prestasi tertinggi Juga mengikuti
wawancara dan seleksi baca quran. Tes wawancara dilaksanakan untuk menjaring calon
mahasiswa yang punya potensi akademik yang baik tetapi mempunyai kondisi sosial- ekonomi
orang tua mahasiswa yang lemah.
Kedua, melalui Penerimaan Mahasiswa Baru (PMB) dengan jalur tes tertulis dua atau tiga
tahap sesuai dengan jadwal yang telah disusun sebelumnya. Setelah tes tertulis dilanjutkan
dengan tes wawancara dan baca quran. Untuk tes tertulis diikuti oleh seluruh calon mahasiswa
dan dilaksanakan pada hari dan tanggal sesuai yang ditentukan oleh panitia.
Mata pelajaran yang diujikan adalah Matematika Dasar, Bahasa Inggris,
Bahasa Indonesia dan Agama. Setelah dilakukan evaluasi terhadap hasil tes oleh panitia
selanjutnya Penetapan kelulusan berdasarkan surat keputusan Ketua STKIP Adzkia
Syarat penerimaan mahasiswa baru
a) Foto copy ijazah atau Surat Keterangan Hasil Ujian (SKHU) yang
telah dilegalisir.
Pas photo 3 x 4 sebanyak 4 lembar
c) Foto copy Kartu Keluarga
d) Surat pindah dan transkip nilai dari perguruan tinggi asal bagi
pindahan
A. Kriteria Penerimaan Mahasiswa Baru
1. Jalur Umum
Penerimaan mahasiswa baru STKIP Adzkia dilaksanakan dalam 3 gelombang Gelombang
pertama seleksi di bulan Juli, Gelombang kedua seleksi di bulan Agustus dan Gelombang
ketiga seleksi di bulan September. Penerimaan mahasiswa baru lulusan SLTA dilakukan
melalui jalur umum dengan mengikuti tahap seleksi Tertulis, Wawancara serta Tes Baca
Alquran
2. Penerimaan mahasiswa baru SPMB jalur khusus: PMDK, Bidik Manja, Prestasi,
menggunakan kriteria sebagai berikut:
1. Kualitas sekolah berdasarkan akreditasi sekolah
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2.Prestasi akademik siswa yang direkomendasikan oleh Kepala Sekolah dan analisis mata
pelajaran sesuai kebutuhan program studi
3. Daerah yang sedikit peminatnya masuk di STKIP Adzkia
4. Berasal dari keluarga kurang mampu (Bidik Manja)
5. Berprestasi di bidang akademik, seni, olahraga, softskill (Prestasi)
B. Prosedur Pendaftaran/Mekanisme Pendaftaran
Prosedur pendaftaran mahasiswa baru adalah sebagai berikut:
1. Pengumuman pendaftaran
Informasi pendaftaran bisa dilihat melalui brosur, radio, Koran, dan website
atau datang langsung ke STKIP Adzkia.
2. Pendaftaran mahasiswa baru:
a. Secara online melalui website STKIP Adzkia di http://portal.stkipadzkia.ac.id. Membayar
uang pendaftaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku melalui Bank yang telah ditentukan
(Bank Mua’malat).
b. Datang langsung ke sekretariat pendaftaran mahasiswa baru di Kampus STKIP Adzkia yang
beralamat di Jalan Taratak Paneh No. 7 Kelurahan Korong Gadang Kec. Kuranji, Kota Padang
di setiap hari kerja Senin - Sabtu pukul 08.00 – 15.30 WIB
3. Pelaksanaan ujian
 Mahasiswa yang mendaftar melalui jalur umum mengikuti tahapan seleksi sebagai berikut:
a. Tes tertulis
b. Wawancara
c. Tes Baca al-Qur’an
2. Mahasiswa yang mendaftar melalui jalur khusus dan telah lulus seleksi administrasi akan
mengikuti wawancara dan menandatangani surat perjanjian kontrak.
3. Mahasiswa yang kurang lancar atau tidak lancar dalam membaca al-Qur’an pada hasil seleksi baca
Qur’an akan mengikuti matrikulasi perbaikan bacaan al-Qur’an yang diadakan oleh STKIP Adzkia
sebelum perkuliahan aktif dilaksanakan.
4. Pengumuman hasil seleksi mahasiswa dapat dilihat pada website www.stkipadzkia.ac.id atau pada
papan pengumuman di Kampus STKIP Adzkia.
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Pengolahan data hasil ujian dan penentuan kelulusan
Dalam pengolahan hasil ujian, selain melihat hasil test tertulis juga memperhatikan wawancara
dan test baca al-Qur’an. Diurutkan berdasarkan point tertinggi untuk menentukan calon
mahasiswa yang diterima di STKIP Adzkia.
4. Pengumuman kelulusan
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5. Pendaftaran ulang dan pembayaran biaya pendidikan.
Pendaftaran ulang bisa dimulai pada saat pengumuman kelulusan mahasiswa baru dan berakhir
sesuai dengan tahap-tahap penerimaan mahasiswa baru (Gelombang I, II dan III)
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Instrument Penerimaan Mahasiswa Baru
Instrumen yang digunakan dalam proses seleksi
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Sistem Informasi Pendaftaran dan Pelaksanaan Ujian



Sistem Informasi Pengadaan Naskah



Sistem Informasi Pengolahan Data dan Evaluasi jalur Khusus



Sistem Informasi Pengolahan Data Hasil seleksi



Naskah Seleksi

Sistem Pengambilan Keputusan
Data hasil test mahasiswa baru diolah dengan mengurutkan berdasarkan nilai. Setelah hasil
pengolahan test penerimaan mahasiswa STKIP Adzkia diperoleh secara valid dan diketahui oleh
pimpinan maka keputusan diambil oleh pimpinan. Ketua STKIP Adzkia memutuskan lulusan
mahasiswa baru dengan mengeluarkan surat keputusan Ketua STKIP Adzkia. Hasil kelulusan bisa
dilihat di website STKIP Adzkia www.stkipadzkia.ac.id dan papan pengumuman.
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Konsistensi Pelaksanaan
Sistem penerimaan mahasiswa baru tersebut di atas telah dilaksanakan secara berulang setiap
tahun, secara komprehensif dan akuntabel untuk penerimaan mahasiswa baru di lingkungan STKIP
Adzkia.

Kebijakan Penerimaan Mahasiswa Berpotensi Akademik dan Kurang Mampu secara Ekonomi
dan Fisik

Menurut Renstra tahun 2017 s/d 2022 STKIP Adzkia terkait peningkatan daya tampung dan perluasan
akses pendidikan maka salah satu sasaran strategis terkait pendidikan adalah melakukan penerimaan
mahasiswa baru bagi mahasiswa yang kurang mampu secara ekonomi maupun fisik namun memiliki
potensi akademik

Kebiijakan tersebut dilaksanakan dengan program peningkatan sistem penerimaan mahasiswa baru dan
pelayanan kesejahteran mahasiswa. Kegiatan untuk mensukseskan program tersebut adalah:
 Peningkatan jumlah mahasiswa penerima beasiswa dan jumlah pemberi beasiswa
 Pelayanan asuransi mahasiswa
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Kebijakan tersebut di atas berlaku juga untuk mahasiswa baru yang berpotensi akademik dan kurang
mampu secara ekonomi dan fisik.
Sistem Penerimaan Mahasiswa dengan Kekurangan Ekonomi dan Fisik

Calon mahasiswa dengan kekurangan fisik dapat mengikuti SPMB seperti mahasiswa pada umumnya.
Selain itu, STKIP Adzkia juga memberikan beasiswa kepada calon mahasiswa yang berasal dari keluarga
yang kurang mampu namun berprestasi dalam bidang akademik. Beasiswa yang disediakan oleh STKIP
Adzkia antara lain:

a. Jalur PMDK (Penelusuran Minat dan Kemampuan)
Calon mahasiswa yang berminat melalui jalur PMDK mendaftar melalui panitia PMDK STKIP
Adzkia di masing-masing sekolah. Syarat pendaftaran tersebut adalah sebagai berikut:
‒ Fotocopy Ijazah & Transkrip Nilai
‒ Memiliki nilai rapor rata-rata 7,5 (tujuh koma lima) untuk semua mata pelajaran yang
dibuktikan dengan Fotocopy rapor dari kelas X-XII
‒ Melampirkan Foto 3x4 4 lembar

Mahasiswa yang mendaftar melalui jalur PMDK mendapatkan fasilitas: Gratis pendaftaran,
mendapatkan potongan biaya pembangunan sebesar 80% dan bebas memilih Program Studi di
STKIP Adzkia yang diminati.

b. Bidik Manja (Beasiswa Pendidikan Berjaminan Kerja)
Mahasiswa yang mendaftar melalui jalur bidik manja mendaftar melalui panitia pendaftaran
yang ditunjuk pada masing-masing sekolah dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut:
‒ Fotocopy Ijazah & Transkrip Nilai
‒ Memiliki nilai rapor rata-rata 7,5 (tujuh koma lima) untuk semua mata pelajaran yang
dibuktikan dengan Fotocopy rapor dari kelas X-XII
‒ Melampirkan Foto 3x4 4 lembar

Mahasiswa yang mendaftar melalui jalur bidik manja mendapatkan fasilitas berupa: bebas biaya
pendaftaran dan biaya pendidikan selama masih terdaftar sebagai mahasiswa bidik manja di
stkip adzkia.
c. Jalur Prestasi
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Mahasiswa yang mendaftar melalui jalur prestasi mendaftar melalui panitia pendaftaran yang
ditunjuk pada masing-masing sekolah dengan menyerahkan persyaratan sebagai berikut:
‒ Fotocopy Ijazah & Transkrip Nilai
‒ Fotocopy rapor dari kelas X-XII
‒ Melampirkan Foto 3x4 4 lembar
‒ Melampirkan fotocopy piagam dan dokumen prestasi, serta dibuktikan dengan dokumen
yang asli
Mahasiswa yang mendaftar melalui jalur prestasi mendapatkan fasilitas berupa: Gratis biaya
pendaftaran, potongan biaya pembangunan sebesar 50%, bebas memilih prodi yang diminati.

d. Jalur Bidik Misi
Persyaratan untuk mendaftar adalah sebagai berikut:
1. Siswa SMA/SMK/MA atau bentuk lain yang sederajat. Mahasiswa lulusan tahun
sebelumnya yang bukan penerima Bidikmisi dan tidak bertentangan dengan ketentuan
penerimaan mahasiswa baru di masing- masing perguruan tinggi;
2. Usia paling tinggi pada saat mendaftar adalah 21 tahun;
3. Tidak mampu secara ekonomi dengan kriteria:
a. Siswa penerima Beasiswa Siswa Miskin (BSM) atau Pemegang Kartu Indonesia Pintar
(KIP) atau sejenisnya; atau
b. Pendapatan kotor gabungan orangtua/wali (suami istri) maksimal
sebesar Rp.3.000.000,00 per bulan dan atau pendapatan kotor gabungan
orangtua/wali dibagi jumlah anggota keluarga maksimal Rp.750.000,00 setiap
bulannya.
4. Pendidikan orang tua/wali setinggi-tingginya S1 (Strata 1) atau Diploma 4; Memiliki
potensi akademik baik berdasarkan rekomendasi obyektif dan akurat dari Kepala Sekolah;

Pelaksanaan
a. Beasiswa Bidik Manja ( Beasiswa Pendidikan Berjaminan Kerja)
Pelaksanaannya dimulai dari tahun akademik 2015-sekarang. Mahasiswa yang sudah
memperoleh beasiswa ini sebanyak 6 orang. Mahasiswa bidik manja ini diberikan fasilitas:
wisma gratis, biaya perkuliahan selama 8 semester gratis dan mendapat pembinaan lainnya.
Mahasiswa akan tetap menerima beasiswa bidik manja apabila Index Prestasi Kumulatif 3,40
dan akan diputus bila nilainya tidak memenuhi syarat.
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Mahasiswa Penerima Bidik Manja
NO

NAMA

BP

TAHUN

JURUSAN

1.

Wisfa Afdelina

1610007

2016

PG-PAUD

2.

Noli Yendri Novrijes

1620115

2016

PGSD

3.

Siska Paulia

1520044

2015

PGSD

4.

Endang Apriani

1520074

2015

PGSD

5.

Desi H. Siregar

1520109

2015

PGSD

6.

Sartika Yulia Sari

1510003

2015

PG-PAUD

a. Beasiswa Bidik Misi
Seiring dengan terakreditasi “B” prodi PGSD dan PG-PAUD maka STKIP Adzkia mulai tahun
akademik 2016/2017 diberikan kesempatan menjaring mahasiswa melalui beasiswa bidik misi.
Khusus di tahun 2016/2017 baru prodi PGSD yang telah mendapatkan beasiswa ini. Mahasiswa
yang telah mendapat beasiswa bidik misi sebanyak 2 orang. Sedangkan prodi PG-PAUD Insya
Allah akan mendapatkan beasiswa bidik misi di tahun akademik 2017/2018 dan selanjutnya
Mahasiswa bidik misi dan bidik manja dibina dan bertempat tinggal di wisma STKIP Adzkia.
Gratis biaya perkuliahan dan biaya hidup selama 8 semester (sesuai dengan aturan yang berlaku)

Mahasiswa Penerima Bidik Misi
NO

NAMA

BP

TAHUN

JURUSAN

1.

Sabrida

1620116

2016

PGSD

2.

Gusmi Andam Dewi

1620114

2016

PGSD

b. Beasiswa Prestasi
Pelaksanaannya dimulai dari tahun akademik 2015/2016 s/d sekarang. Mahasiswa yang sudah
memperoleh beasiswa ini sebanyak 2 orang.
Mahasiswa Penerima Prestasi
NO

NAMA

BP

TAHUN

JURUSAN

1.

Khoirotun Nisa

1520027

2015

PGSD

2.

Nanda Friska

1520061

2015

PGSD

c. Beasiswa PMDK (Penelusuran Minat dan Kemampuan)
Pelaksanaannya dimulai dari tahun 2015/2016 s/d sekarang. Mahasiswa yang sudah memperoleh
beasiswa ini sebanyak 2 orang.
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Mahasiswa Penerima PMDK
NO

NAMA

BP

TAHUN

JURUSAN

1.

Voviola Noviya

1610001

2016

PG-PAUD

2.

Siti Muthmainnah

1620150

2016

PGSD

Kebijakan Penerimaan Mahasiswa Berdasarkan Prinsip Ekuitas
STKIP Adzkia memiliki kebijakan mengenai penerimaan mahasiswa berdasarkan prinsip ekuitas.
Berdasarkan Statuta, STKIP Adzkia memiliki kebijakan bahwa Setiap Warga Negara Indonesia memiliki
kesempatan untuk menempuh pendidikan di STKIP Adzkia dan tidak bergantung pada perbedaan gender,
asal daerah, ras, suku, agama, golongan, status sosial dan politik.

Sistem Penerimaan Mahasiswa Baru dengan Prinsip Ekuitas
STKIP Adzkia dalam penerimaan mahasiswa tidak membeda-bedakan SARA-Suku, Agama, Ras, antar
Golongan, Gender, Status Sosial, dan Politik. Penerimaan dilakukan secara terbuka. STKIP Adzkia
menerima mahasiswa dari berbagai status sosial, bahkan memberikan beasiswa kepada calon mahasiswa
yang berasal dari keluarga yang kurang mampu namun berprestasi dalam bidang akademik melalui
beasiswa Bidik Manja, Prestasi, PMDK, dan Bidik Misi. STKIP Adzkia tidak terkait dengan politik
sehingga membebaskan prinsip tersebut secara terbuka. STKIP Adzkia tidak membedakan status gender
perempuan dengan laki-laki. Seleksi dilaksanakan berdasarkan kemampuan akademik. Karena baik
perempuan dan laki-laki memiliki hak yang sama dalam pendidikan. Dan rasio jumlah mahasiswa
perempuan (753) dengan laki-laki (103) adalah 7:1
STKIP Adzkia mempunyai mahasiswa dari 6 provinsi yaitu: Sumatera Barat, Sumatera Utara, Jambi,
Riau, dan Bengkulu. Untuk menambah jumlah mahasiswa dan meningkatkan kualitas calon mahasiswa
yang berasal dari luar daerah Sumatera Barat dilakukan dengan promosi melalui Duta Kampus yang
diwakili oleh mahasiswa. Website STKIP Adzkia juga gunakan untuk mempromosikan STKIP Adzkia.
Mayoritas penduduk Sumatera Barat beragama Islam dan suku Minangkabau. STKIP Adzkia tidak hanya
menerima mahasiswa dari agama Islam saja, tetapi bagi yang beragama non muslim diperbolehkan
menjadi calon mahasiswa baru di STKIP Adzkia, asalkan bersedia mengikuti matakuliah keislaman dan
mematuhi peraturan yang ada di STKIP Adzkia. STKIP Adzkia juga menerima mahasiswa dari berbagai
macam suku seperti, Aceh, Batak, Jawa, Melayu, dan berbagai macam suku yang ada di Indonesia.
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Kebijakan Penerimaan Mahasiswa dengan Pemerataan Asal Daerah
STKIP Adzkia menerapkan kebijakan mengenai penerimaan mahasiswa berdasarkan prinsip
pemerataan wilayah asal mahasiswa. Berikut disertakan juga informasi mengenai jumlah
provinsi asal mahasiswa.

Sebaran Provinsi Asal Mahasiswa Tahun 2016
No

Asal Provinsi

Jumlah Mahasiswa

%

253

88.77192982

1.

Sumatera Barat

2.

Riau

6

2.105263158

3.

Jambi

15

5.263157895

4.

Bengkulu

9

3.157894737

5.

Kepulauan Riau

2

0.701754386

Sistem Penerimaan Pemerataan Wilayah Asal Mahasiswa
Melalui sistem penerimaan mahasiswa baru jalur undangan Prestasi, PMDK, Bidik Misi, dan
Bidik Manja, distribusi daerah asal mahasiswa baru dapat ditentukan oleh pimpinan.
Mahasiswa-mahasiswa yang berasal dari daerah-daerah beragam tersebut diberi kesempatan
untuk menjadi mahasiswa STKIP Adzkia melalui jalur tersebut. Penerimaan mahasiswa
dilakukan secara manual dan online melalui web http://portal.stkipadzkia.ac.id. Sehingga,
memberikan peluang untuk penerimaan mahasiswa dari seluruh wilayah.

Mengacu pada standar diatas, penerimaan mahasiswa baru didahului
dengan penyebaran berbagai informasi tentang penerimaan mahasiswa baru melalui
penyebaran brosur ke sekolah, perusahaan, pusat perbelanjaan. Selain itu juga dilakukan
melalui media cetak (Padang ekpsres, Singgalang, Haluan ), elektronik melalui ( RRI,
website STKIP Adzkia, Facebook, Instagram, TVRI, Padang TV) serta melalui sivitas
akademika (mahasiswa, dosen dan
karyawan) dan alumni.Untuk menjaring mahasiswa tersebut, STKIP Adzkia melalui Team
promosi penerimaan mahasiswa baru telah melakukan berbagai
kegiatan dalam rangka meningkatkan animo masyarakat, seperti:
a) Melakukan kerjasama dengan sekolah-sekolah, instansi pemerintah
dan swasta
b) Mengadakan kunjungan untuk melakukan presentase pengenalan
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kampus dan pelatihan di SMU/SMK sederajat, instansi pemerintah
dan swasta
c) Mengadakan berbagai kegiatan seperti seminar, workshop, dan kegiatan kemahasiswaan
yang melibatkan siswa SMU/SMK sederajat.

KETENTUAN UMUM PENERIMAAN MAHASISWA BARU STKIP
ADZKIA
sebagai berikut;
1. Persyaratan Ijazah SMA:

PROGRAM STUDI JENJANG SARJANA

AKREDITASI
SYARAT IJAZAH

PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR
(PGSD)
PENDIDIKAN GURU-PENDIDIKAN ANAK
USIA DINI (PG-PAUD)

B

SMA Jurusan IPA atau IPS
MAN dan SMK

C

2. Pendaftaran
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Proses pendaftaran penerimaan mahasiswa baru STKIP Adzkia dilakukan secara manual dan onl ine
di setiap jalur penerimaan. Setiap jalur PMB STKIP Adzkia memiliki karakteristik masing-masing
yang tercermin dalam proses/prosedur pendaftaran.

C. Biaya Pendaftaran

Biaya pendaftaran diberlakukan pada jenis pendaftaran PMB. Untuk PMDK, Prestasi dan Bidik Manja
bebas biaya pendaftaran. Secara terperinci biaya pendaftaran dapat dijelaskan sebagai berikut;

Jalur Penerimaan

Biaya Pendaftaran

Program S1 PGSD dan S1 PG- Rp. 150.000

Keterangan
Dapat memilih salah satu Prodi Pilihan

PAUD

3. Pelaksanaan
Setiap jalur dan pelaksanaan PMB memiliki model atau jenis seleksinya masing-masing sesuai dengan
karakteristik jalur penerimaan.

Pelaksanaan PMDK.
Seleksi PMDK dilakukan tanpa tes tertulis. Seleksi PMDK terbagi menjadi beberapa tahap. Pertama,
seleksi administrasi yang meliputi kelengkapan berkas dan kesesuaian persyaratan jurusan SMA dan nilai
mata pelajaran prasyarat. Kedua, seleksi oleh Program Studi berupa wawancara dan tes baca quran.
Ketiga, penetapan peserta PMDK yang dinyatakan lulus oleh forum rapat pimpinan. Kelengkapan
persyaratan administrasi (kelengkapan berkas, nilai mata pelajaran prasyarat), menjadi bahan
pertimbangan untuk seleksi di setiap /Program Studi.
Pelaksanaan Penjaringan Jalur Prestasi
Seleksi jalur Prestasi dilakukan tanpa tes tertulis . Seleksi PMDK terbagi menjadi beberapa
tahap. Pertama, seleksi administrasi yang meliputi kelengkapan berkas dan kesesuaian
persyaratan jurusan SMA dan nilai mata pelajaran prasyarat. Kedua, seleksi oleh Program Studi
berupa wawancara dan tes baca quran. Ketiga, penetapan peserta PMDK yang dinyatakan lulus
oleh forum rapat pimpinan. Kelengkapan persyaratan administrasi (kelengkapan berkas, nilai
mata pelajaran prasyarat), menjadi bahan pertimbangan untuk seleksi di setiap /Program Studi.
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Pelaksanaan Penjaringan Bidik Manja
Seleksi jalur Prestasi dilakukan tanpa tes tertulis . Seleksi Bidik Manja terbagi menjadi beberapa
tahap. Pertama, seleksi administrasi yang meliputi kelengkapan berkas dan kesesuaian
persyaratan jurusan SMA dan nilai mata pelajaran prasyarat. Kedua, seleksi oleh Program Studi
berupa wawancara dan tes baca quran. Ketiga, penetapan peserta PMDK yang dinyatakan lulus
oleh forum rapat pimpinan. Kelengkapan persyaratan administrasi (kelengkapan berkas, nilai
mata pelajaran prasyarat), menjadi bahan pertimbangan untuk seleksi di setiap /Program Studi

Pelaksanaan. Ujian masuk dilakukan dengan menggunakan tes tertulis yang terdiri dari test kemampuan
dasar dan Psikotest , wawancara dan test baca quran.

PROGRAM STUDI JENJANG SARJANA

Prodi PGSD dan PRODI PAUD

MATA UJIAN

WAKTU UJIAN

Test kemampuan Dasar

08:00- 09.00

Psikotest

09:00- 09:30

Wawancara & Test
Baca quran

09:30-10:30

4. Pengumuman
Pengumuman hasil seleksi dapat dilihat langsung di papan pengumuman di Kampus STKIP Adzkia , Jl.
Taratak Paneh No. 7 atau melalui website www.stkipadzkia.ac.id sesuai dengan jadwal yang sudah
ditetapkan. pengumuman maksimal 3 hari kerja setelah Ujian berlangsung.

5. Pendaftaran sebagai mahasiswa baru
Untuk terdaftar sebagai mahasiswa STKIP Adzkia , peserta yang dinyatakan lulus seleksi pada jalur
Khusus (PMDK, Prestasi dan Bidik Manja) , dan jalur umum wajib melakukan registrasi awal dan
registrasi akhir sebagai calon mahasiswa baru 2016 sesuai dengan prosedur dan jadwal yang sudah
ditetapkan.
Prosedur registrasi awal sebagai Calon Mahasiswa Baru STKIP Adzkia tahun akademik 2016/2017,
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adalah sebagai berikut;
1) Dinyatakan lulus pada Program Studi tertentu pada jalur seleksi PMB STKIP Adzkia
berdasarkan Keputusan Ketua STKIPAdzkia
2) Melunasi biaya studi sesuai dengan kewajiban biaya studi yang harus dibayarkan.
Tanggal pembayaran biaya studi sesuai jadwal yang sudah ditetapkan.
. Biaya studi yang sudah dibayarkan tidak dapat diminta kembali.
3) Melakukan registrasi dengan membawa bukti kartu peserta ujian
4) Bayar Uang Daftar Ulang di Bank Muamalat
5) Mahasiswa akan menerima tanda bukti telah daftar ulang kemudian akan di foto untuk
pas photo mahasiswa
persyaratan registrasi sebagi berikut;
a. fotokopi bukti pembayaran biaya studi STKIP Adzkia tahun 2016 (4 lembar),
b. fotokopi Kartu Keluarga ).
Catatan :

1. Mereka yang dinyatakan lulus pada jalur seleksi PMB STKIP Adzkia 2016 namun
tidak melakukan registrasi awal dengan mengikuti langkah-langkah atau prosedur
seperti yang tercantum pada butir 1 s.d 5 di atas, sampai dengan tanggal yang sudah
ditentukan, dinyatakan mengundurkan diri sebagai calon mahasiswa STKIPAdzkia
tahun 2016.
2. Mereka yang dinyatakan sudah melakukan registrasi awal adalah mereka yang sudah
memperoleh nomor registrasi. Bagi mereka yang hanya melakukan pembayaran saja
tidak dapat disebut telah melakukan registrasi awal.

Calon mahasiswa yang sudah melakukan registrasi awal namun tidak melakukan registrasi akhir
sampai dengan tanggal yang sudah ditetapkan, dinyatakan mengundurkan diri sebagai calon
mahasiswa STKIPAdzkia tahun 2016.
Saat melakukan registrasi akhir calon mahasiswa wajib hadir (tidak diperkenankan untuk diwakilkan)
untuk melakukan proses sebagai berikut;
a. Menyerahkan berkas Legalisir Ijazah (2 lembar) dengan menunjukkan berkas ijazah asli.
Catatan;
1) Bagi calon mahasiswa yang bersekolah di luar negeri atau sekolah internasional
wajib menyerahkan penyetaraan ijazah.
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2) Bagi calon mahasiswa yang mengikuti ujian Paket C wajib menyerahkan legalisir
ijazah beserta legalisir raport kelas 1 dan 2 (semester ganjil dan genap)
3) Jika penyetaraan ijazah atau legalisir ijazah Paket C tidak dapat diberikan
sampai batas waktu yang ditetapkan, ybs. tidak dapat melanjutkan proses
pendaftaran di STKIP Adzkia.

b. Foto untuk Kartu Tanda Mahasiswa
c. Pengambilan Jaket Almamater

6. Biaya Studi
Calon mahasiswa STKIP Adzkia yang dinyatakan lolos pada Jalur PMB STKIP Adzkia dan akan
mendaftar sebagai mahasiswa STKIP Adzkia 2016 wajib melunasi biaya studi sesuai dengan kewajiban
biaya studi yang harus dibayarkan sampai batas waktu yang telah ditetapkan. Kewajiban biaya studi dapat
diperoleh dengan cara sbb;
1. Menanyakan/meminta lembar informasi tentang Kewajiban Pembayaran Biaya Studi Mahasiswa
Baru 2016 ke bagian Pelayanan ADM STKIP Adzkia gedung STKIP Adzkia atau telpon 0751
497107

2. Besaran biaya daftar ulang dapat dilihat pada web stkipadzkia.ac.id
Biaya studi yang telah dibayarkan tidak dapat diminta kembali dengan alasan apapun

A. Rangkuman Biaya Studi PMB Tahun Akademik 2014/2015

NO Komponen Biaya

Jumlah

1

Sarana Prasarana

2.500.000

2

SPP

1.850.000

3

Pekan Taaruf Mahasiswa (Pertama)

900.000
5.250.000

B. Cara Pembayaran Biaya Studi Mahasiswa Baru Semester Ganjil 2014/2015
Pembayaran dapat dilakukan dengan cara :
1. Setoran Tunai di Bank Muamalat Seluruh Sumatera Barat
Beritahu Teller bahwa Anda akan membayar biaya studi Mahasiswa Baru STKIP Adzkia semester
Ganjil 2016/2017.).
2. Kartu ATM Bank Mumalat
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a. Pilih menu: Transaksi lainnya➔ Pembayaran➔ Pembayaran lainnya➔ Virtual Account,
b. Masukkan nilai uang sesuai kewajiban (tidak boleh kurang atau lebih),
3. Transfer tunai dari Bank selain Bank Muamlat (pada prinsipnya sama dengan transfer
biasa) :
a. Isi kolom rekening penerima : 4990000029: bila No.PMDK/NUSM Anda 101
Isi di kolom berita nama anda dan NIM
b. Masukkan nilai uang sesuai dengan kewajiban (tidak boleh kurang atau lebih).

Perkiraan Biaya Studi Selama 4 (empat) Tahun Masa Studi Normal

PERKIRAAN BIAYA
PROGRAM STUDI JENJANG SARJANA

PRODI PGSD & PRODI PG PAUD


STUDI
Rp 23.100.000

Perkiraan biaya studi tersebut di atas hanya memperhitungkan biaya pokok selama kuliah 4
tahun masa studi normal belum memperhitungan biaya operasional kuliah yang lainya seperti;
buku, foto copy, dll.

8. Kegiatan semester Ganjil Tahun Akademik 2016/2017
a. Tanggal 5 September 2016 pukul 08.00 WIB mahasiswa baru akan diterima secara resmi
oleh Pimpinan STKIPAdzkia. Mahasiswa baru diwajibkan mengenakan kemeja warna putih,
celana panjang / rok warna hitam, sepatu olah raga (warna bebas), dan membawa alat tulis;
b. Tanggal 5 – 8 September

2016, dilaksanakan acara Pekan Taaruf Mahasiswa

Baru

diselenggarakan oleh STKIP Adzkia; pengarahan Ketua dan perkenalan staf dosen dan
administrasi, serta Penyusunan Rencana Studi di fakultas masing-masing;
c. Tanggal 19 September 2016 adalah hari pertama perkuliahan Semester Ganjil 2016/2017.
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INFORMASI TAMBAHAN
PELAKSANAAN SELEKSI PMB
A. TATA TERTIB UMUM UJIAN SARINGAN MASUK
Sekurang-kurangnya 1 (satu) hari sebelum Ujian PMB berlangsung, peserta PMB harus sudah memeriksa
dan mengetahui Lokasi dan Ruang Ujiannya,
Sebelum Ujian, peserta harus :
a. Memeriksa dan mengingat kembali Lokasi PMB
b. Membawa Kartu Tanda Peserta PMB.
c. Membawa alat-alat tulis yang dibutuhkan dan yang yaitu :
 Alat tulis (sangat disarankan untuk membawa lebih dari satu).

. TATA TERTIB SEBELUM UJIAN PMB DIMULAI
1. Peserta Ujian harus sudah berada di Lokasi Ruang Ujian 15 (lima belas) menit sebelum ujian dimulai.
2. Tidak diperkenankan memasuki ruang ujian sebelum dipersilakan masuk oleh petugas. Kesempatan
ini dapat digunakan untuk ke kamar kecil.
3. Peserta wajib memasuki Ruang Ujian dengan tenang dan tertib, serta menunjukkan Kartu Tanda
Peserta PMB kepada Pengawas yang berada di pintu masuk Ruang Ujian.
4. Peserta Ujian yang Kartu Peserta PMB, tidak diijinkan untuk
mengikuti Ujian. Peserta yang kehilangan KTP-Kartu PMB-nya sebelum hari Pelaksanaan Ujian,
harus segera melapor ke Sekretariat Pelaksana PMB di Ruang Biro Administrasi Akademik (Lantai I
STKIP Adzkia Jl. Taratak Paneh No. 7 Kel. Korong Gadang Kec. Kuranji Padang
5. Peserta Ujian hanya boleh membawa alat tulis sesuai yang dianjurkan ke Kursi Peserta PMB (yang
telah diberi nomor Lokasi)-Ruang-Kursi (LRK)).
6. Barang bawaan lainnya disimpan di tempat yang telah ditentukan oleh Pengawas Ujian. Panitia akan
berusaha mengamankan barang tersebut, tetapi tidak bertanggung jawab atas hilangnya barang
tersebut.
7. Letakkan kartu peserta PMB dengan foto menghadap ke atas, untuk memudahkan pemeriksaan oleh
Pengawas.
8. Peserta wajib menempati kursi sesuai dengan nomor yang tercantum dalam Kartu PMB.
9. Peserta Ujian yang terlambat, tidak diperkenankan mengikuti ujian. Apabila tidak mengikuti salah
satu mata ujian maka Peserta Ujian tersebut dinyatakan gugur ujian.
10. Selama ujian berlangsung, Peserta Ujian dilarang :
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 makan dan minum.
 meninggalkan Ruang Ujian sebelum waktunya.
 saling berbicara, saling meminjamkan peralatan ujian / alat tulis dan menggunakan catatan.
 membawa senjata api, senjata tajam, dalam keadaan mabuk, dsb.
 melakukan tindakan-tindakan lain yang dapat dicurigai sebagai kecurangan dalam ujian, atau
dapat dianggap sangat mengganggu kelancaran penyelenggaraan ujian.
 mengaktifkan Hand Phone dan alat elektronik / komunikasi lainnya.

C. TATA TERTIB PELAKSANAAN UJIAN PMB
1. Peserta Ujian diperkenankan membuka berkas ujiannya setelah ada tanda/aba-aba mulai.
2. Peserta Ujian harus membaca dengan teliti tentang cara mengisi lembar jawab yang terdapat di
halaman muka dari setiap berkas soal ujian.
3. Tuliskan lebih dahulu Nomor Ujian (NU), Mata Ujian, Kode Soal, Nama Peserta dan tandatangan
(harus sesuai dengan data yang ada pada data diri peserta ujian).
4. Pengisian Lembar Jawab diperbolehkan menggunkan pensil 2B atau Pena. Lingkari lembar jawab
sehitam dan sepenuh mungkin. Lembar jawab harus bersih dari segala coretan dan atau catatan.
5. Jika terdapat Soal Ujian yang dianggap kurang jelas / meragukan, cobalah untuk menafsirkannya
sendiri berdasarkan akal sehat. Soal Ujian tidak akan diralat.
6. Beberapa saat sebelum Tanda Waktu Ujian berakhir, Pengawasa Ujian akan memberikan tanda
peringatan. Periksa kembali apakah hal - hal yang tercantum dalam petunjuk pengerjaan Soal
Ujian telah diisi dengan benar.
7. Peserta Ujian yang telah selesai mengerjakan soal - soal ujian tidak diperkenankan meninggalkan
Ruang Ujian sebelum tanda Waktu Ujian berakhir.
8. Pada saat Tanda Waktu Ujian berakhir, Peserta Ujian harus berhenti mengerjakan soal ujian.
9. Peserta Ujian dimohon tetap duduk sampai para Pengawas Ujian selesai mengumpulkan lembar
jawab seluruh peserta.

D. SANKSI TERHADAP PELANGGARAN TATA TERTIB PELAKSANAAN PMB
1. Sebagai akibat pelanggaran terhadap Aturan Tata Tertib tersebut, Peserta Ujian dilarang untuk
mengikuti ujian dan atau tidak dipertimbangkan dalam tahap penerimaan mahasiswa selanjutnya
sebagai calon mahasiswa STKIPAdzkia.
2. Peserta Ujian yang diketahui melakukan praktek perjokian dilarang mengikuti ujian dan tidak
dipertimbangkan dalam penerimaan mahasiswa di STKIPAdzkia
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PETUNJUK PENGISIAN
LEMBAR JAWAB UJIAN PMB


Psikotest

Petunjuk soal untuk Psikotest PM Set 1 & Set 2
A. Tulislah nama, tgl dan Nomor ujian beserta jurusan yang akan dipilih pada lembar
jawaban yang disediakan
B. Jumlah soal PM set 1 : 12 dan jumlah Soal PM Set 2 : 36
C. Plihlah salah satu potongan dari delapan potongan yang ada dibawah ini untuk
dimasukkan kedalam bagian yang kosong dari gambar besar diatas sesuai dengan corak
dan iramanya.
D. Mengerjakan jawaban hanya dilembar jawaban yang disediakan
E. Dilarang mencoret / menulis dalam bentuk apapun pada buku soal
F. Waktu PM 1 : 5 menit
G. Waktu PM 1:25 Menit
Petunjuk Soal untuk Test Potensi Akademik
Petunjuk umum
1. Sebelum mengerjakan ujian telitilah dahulu jumlah dan nomor halaman yang
terdapat pada naskah ujian
2. Naskah ujian terdiri dari : (1 ) Matematika Dasar, (2) Bahasa Indonesia, (3) Bahasa
Inggris, ( 4) Agama Islam
3. Tulislah nomor peserta saudara pada lembar jawaban di tempat yang disediakan,
sesuai dengan petunjuk yang diberikan oleh petugas.
4. Bacalah dengan cermat setiap petunjuk yang menjelaskan cara menjawab soal
5. Jawablah lebih dahulu soal-soal yang menurut saudara mudah, kemudian lanjutkan
dengan menjawab soal-soal yang lebih sukar sehingga semua soal terjawab.
6. Tulislah jawaban saudara pada lembara jawaban ujian yang disediakan dengan cara
dan petunjuk yang telah diberikan petugas
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7. Untuk keperluan coret mencoret harap menggunakan tempat yang terluang pada
naskah ujian ini, dan jangan sekali-kali menggunakan lembar jawaban.
Petunjuk menjawab soal
Pilihlah salah satu jawaban yang saudara anggap benar A, B, C, D atau E dengan
cara menyilang salah satu jawaban yang diangap tepat,
SELAMAT BEKERJA SEMOGA SUKSES !!!
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