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KATA PENGANTAR

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor
12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, Peraturan Menteri
Pendidikan Nasional Nomor 34 Tahun 2010 tentang Pola
Penerimaan Mahasiswa Baru Program Sarjana pada Perguruan
Tinggi yang diselenggarakan oleh Pemerintah, dan Surat Edaran
Direktur
Jenderal
Pendidikan
Islam
Nomor
SE/Dj.I/PP.00.9/02/2011 tentang Pola Penerimaan Mahasiswa
Baru Program Sarjana Melalui Seleksi Penerimaan Mahasiswa
Baru Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri (SPMB-PTAIN), pola
penerimaan mahasiswa baru program sarjana pada seluruh
UIN/IAIN/STAIN di Indonesia diselenggarakan secara bersama
untuk diikuti oleh calon mahasiswa dari seluruh Indonesia tanpa
membedakan jenis kelamin, agama, ras, suku, kedudukan sosial,
dan tingkat kemampuan ekonomi.
Berdasarkan hasil rapat Paguyuban Pimpinan Perguruan
Tinggi Agama Islam Negeri di Malang pada tanggal 15 Oktober
2012, para Rektor UIN/IAIN dan Ketua STAIN di bawah koordinasi
Direktur Pendidikan Tinggi Islam, Direktorat Jenderal Pendidikan
Islam Kementerian Agama menyepakati seleksi calon mahasiswa
baru secara bersama dalam bentuk Seleksi Penerimaan Mahasiswa
Baru Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri (SPMB-PTAIN). SPMBPTAIN 2013 merupakan awal pola seleksi yang
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dilaksanakan secara bersama oleh seluruh Perguruan Tinggi
Agama Islam Negeri dalam satu sistem
yang terpadu dan
diselenggarakan secara serentak. SPMB- PTAIN 2013 dilaksanakan
melalui (1) jalur prestasi akademik, dan (2) jalur ujian tertulis.
PTAIN menjaring paling sedikit 80% mahasiswa baru pada setiap
program studi melalui SPMB-PTAIN dengan rincian 50% melalui
jalur prestasi akademik dan 30% melalui jalur ujian tertulis.
Dengan demikian, PTAIN menjaring paling banyak 20% mahasiswa
baru pada setiap program studi melalui jalur penerimaan
mahasiswa baru secara mandiri atau bentuk lain.
Informasi ini menyajikan ketentuan umum SPMB- PTAIN
IAIN Curup yang terdiri dari dua bagian, yatu: Bagian 1 (satu)
tentang Jalur Prestasi Akademik dan Bagian 2 (dua) tentang
Jalur Ujian Tertulis. Informasi yang disajikan meliputi
persyaratan, cara pendaftaran, jenis ujian, jadwal, biaya, dan
kelompok Program Studi, baik Kelompok IPA maupun IPS, dari 53
Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri. Informasi ini diterbitkan
untuk dipergunakan dan dicermati secara seksama oleh calon
peserta yang akan mengikuti SPMB-PTAIN Curup sehingga calon
peserta dapat mempersiapkan diri dalam memilih Program
Studi yang dikehendaki dan dapat menjadi panduan awal untuk
mengikuti proses seleksi SPMB-PTAIN dengan baik.
Curup, 10 Juni 2018
Tim Penyusun
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SURAT KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP
Nomor : 250/In.34/II/Kp.02.3/06/2018

Tentang
PEMBERLAKUAN PEDOMAN REKRUTMEN
MAHASISWA BARU IAIN CURUP
REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP
1. Bahwa dalam rangka mengarahkan input calon
Menimbang
:
peserta didik dan meningkatkan kuantitas mahasiswa
di lingkungan IAIN Curup, maka perlu adanya buku
pedoman untuk mengatur proses rekrutmen
mahasiswa tersebut;
2. Bahwa pemberlakukan buku pedoman rekrutmen
calon mahasiswa ini perlu ditetapkan melalui Surat
Keputusan Rektor;
Mengingat

:

1.
2.
3
4.
5.
6.

UU Nomor 8 Tahun 1974 tentang UU Pokok
Kepegawaiaan;
UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional;
Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005 tentang
Guru dan Dosen .
Peraturan Pemerintah RI Nomor 60 Tahun 1999
tentang Pendidikan Tinggi;
Kepres Nomor 11 Tahun 1997 tentang Pendirian
IAIN Curup;
Keputusan Menteri Agama RI Nomor 289 Tahun
1997 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN
Curup;
v

7.
8.

Keputusan Menteri Agama RI. Nomor : 1 Tahun
2001 tentang Kedudukan, fungsi, wewenang,
susunan organisasi, tata kerja Departemen Agama;
Keputusan Menteri Agama RI : B.II/3/02229\2012,
tanggal 19 April 2012 tentang Pengangkatan Rektor
IAIN Curup Priode 2012 – 2016.
Memutuskan:

Menetapkan
Pertama

:

Kedua

:

Keempat

:

SURAT KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT
AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP
TENTANG PEMBERLAKUKAN PEDOMAN
REKRUTMEN MAHASISWA BARU IAIN
CURUP;
Dokumen pedoman rekrutmen calon peserta didik
ini berlaku sejak tanggal 14 Juni 2018
Segala sesuatu akan diubah sebagaimana mestinya
apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan
kesalahan dalam penetapan ini.
KUTIPAN:
Surat Keputusan ini disampaikan
kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan
dilaksanakan.
DITETAPKAN DI
PADA TANGGAL

: CURUP
: 14 Juni 2018

REKTOR,

Dr. RAHMAD HIDAYAT, M.Ag.,M.Pd
NIP. 19711211 199903 1 004

vi

DAFTAR ISI

Kata Pengantar ................................................................................................ iii
SK Rektor .............................................................................................................v
Daftar Isi .................................................................................................................. vi
Pendahuluan ................................................................................................ 1
Bagian I Penerimaan Mahasiswa Baru Jalur Prestasi Akademik ..3
Bagian II Penerimaan Mahasiswa Baru Jalur Ujian Tertulis ......... 18
Bagian III Rekruitmen Mahasiswa Baru Jalur
Lokal .................................................................................................................... 23
Bagian IV Rekruitmen Mahasiswa Baru Bidik
Misi Tahun 2016 ............................................................................................ 36
Penutup .............................................................................................................. 45

vi

PENDAHULUAN
Penerimaan Mahasiswa Baru dapat menjadi gerbang
utama dalam menciptakan alumni-alumni yang bermutu dan
disegani di masyarakat.Melalui rangkaian proses Penerimaan
Mahasiswa Baru, IAIN Curup berupaya merekrut mahasiswamahasiswa yang unggul, yang
kiranya mampu untuk
diarahkan, dididik menjadi pribadi yang tidak hanya unggul
secara akademik melainkan juga unggul dalam hal
kepribadian (mempunyai sikap dan perilaku yang baik, jujur,
setia dalam berelasi, dapat dipercaya dan dapat diandalkan),
integritas (cakap dalam bekerja, rajin, tekun), kepedulian
sosial (dapat menjadi agen perubahan sosial menuju
masyarakat yang lebih baik).
Sistem penerimaan mahasiswa baru IAIN Curup
bertujuan untuk mendapatkan calon mahasiswa yang
berkualitas dan mempunyai kemampuan akademik dan atau
prestasi non akademik untuk mengikuti dan menyelesaikan
Pendidikan Tinggi dengan baik di IAIN Curup. Memperoleh
calon mahasiswa yang memenuhi kriteria sesuai ketentuan
program studi yang ada di IAIN Curup. Kebijakan sistem
rekrutmen dan seleksi calon mahasiswa (mencakup mutu
prestasi dan reputasi akademik serta bakat pada jenjang
pendidikan sebelumnya, equitas wilayah, kemampuan
ekonomi dan jender). Efektivitas implementasi sistem
rekrutmen dan seleksi calon mahasiswa untuk menghasilkan
calon
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mahasiswa yang bermutu diukur dari jumlah peminat,
proporsi pendaftar terhadap daya tampung dan proporsi
yang diterima dan yang registrasi. Dalam pelaksanaan sistem
penerimaan mahasiswa baru di IAIN Curup memiliki
beberapa ketentuan, di antaranya:
1. Seluruh proses penerimaan mahasiswa baru pada semua
program studi program sarjana dilakukan melalui Panitia
Penerimaan Mahasiswa Baru.
2. Proses penerimaan mahasiswa dilakukan pada semester
gasal sesuai dengan kuota yang telah ditetapkan
berdasarkan rasio dosen per prodi.
3. Penetapan mahasiswa baru yang telah diterima dilakukan
melalui SK rektor, apabila terdapat penerimaan
mahasiswa baru tidak melalui SK rektor, status mahasiswa
dinyatakan tidak sah.
4. Mahasiswa baru IAIN Curup dapat berasal dari seluruh
daerah di Indonesia, bahkan luar negeri.
5. Penerimaan mahasiswa baru dengan berdasar pada
keberpihakan geografis sebanyak 20%.
6. Penerimaan mahasiswa baru dengan berdasar pada
keberpihakan pada orang miskin sebanyak 20%.
7. Penerimaan
mahasiswa
baru
memperhatikan
keberagaman budaya, etnis, dan organisasi.
8. Hal-hal lain yang tidak diatur dalam pedoman ini dapat
diatur lebih lanjut melalui keputusan rektor.
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BAGIAN I
PENERIMAAN MAHASISWA BARU JALUR PRESTASI
AKADEMIK

Latar Belakang
Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional
Nomor 34 Tahun 2010 tentang Pola Penerimaan
Mahasiswa Baru Program Sarjana pada Perguruan Tinggi
yang diselenggarakan oleh Pemerintah, penerimaan
mahasiswa baru di PTAIN melalui SPMB-PTAIN harus
memenuhi prinsip adil, transparan,
dan
tidak
diskriminatif dengan tidak membedakan jenis kelamin,
agama, suku, ras, kedudukan sosial, dan tingkat
kemampuan ekonomi calon mahasiswa dengan tetap
memperhatikan potensi calon mahasiswa dan kekhususan
PTAIN.
PTAIN sebagai penyelenggara pendidikan setelah
SMA/SMK/MA/MAK/Pesantren
Mu’adalah
dapat
menerima calon mahasiswa yang berprestasi akademik
tinggi dan diprediksi akan berhasil menyelesaikan studi di
PTAIN berdasarkan penilaian dan rekomendasi dari
Kepala Sekolah/Madrasah. Siswa yang berprestasi tinggi
dan secara konsisten menunjukkan prestasinya tersebut
layak mendapatkan kesempatan untuk menjadi calon
mahasiswa PTAIN melalui jalur prestasi akademik.
3

Tujuan
1. Mendapatkan calon mahasiswa baru terbaik melalui
seleksi siswa yang mempunyai prestasi akademik tinggi di
SMA/SMK/MA/MAK/Pesantren Mu’a-dalah.
2. Memberikan kesempatan dan kepercayaan kepada
sekolah/madrasah untuk menjadi bagian pelaksana
seleksi awal di tingkat sekolah/madrasah.
Ketentuan Umum
1. Jalur prestasi akademik ialah mekanisme seleksi bersama
berdasarkan penjaringan prestasi akademik tanpa ujian
tertulis.
2. Sekolah/Madrasah yang berhak mengikuti jalur prestasi
akademik adalah semua sekolah/madrasah yang secara
sah memperoleh izin penyelenggaraan pendidikan dari
pemerintah.
3. Sekolah/Madrasah
disilahkan
mengajukan
permohonan kepada Ketua Panitia Pelaksana SPMB
dengan menyertakan profil sekolah/madrasah melalui
laman resmi: http://www.spmb-ptain.ac.id.
4. Siswa yang dapat mengikuti seleksi adalah siswa yang
didaftarkan oleh Kepala Sekolah/Madrasah masingmasing.
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Persyaratan Siswa Pelamar Pendaftaran
1. Siswa SMA/SMK/MA/MAK/Pesantren Mu’adalah kelas
terakhir (kelas XII) yang akan mengikuti ujian nasional
(UN) pada tahun akademik yang sedang berjalan.
2. Memiliki prestasi akademik tinggi dan konsisten
berdasarkan
pemeringkatan
oleh
Kepala
Sekolah/Madrasah, yaitu: masuk dalam peringkat terbaik
di sekolah/madrasah yang sama pada semester 3, 4, dan 5
dengan ketentuan berdasarkan akreditasi, dengan rincian
sebagai berikut:


Akreditasi A: 25% terbaik dan konsisten di semester 3,
4, dan 5.



Akreditasi B: 20% terbaik dan konsisten di semester 3,
4, dan 5.



Akreditasi C: 15% terbaik dan konsisten di semester 3,
4, dan 5.

Pemeringkatan dilakukan sesuai dengan jurusan IPA, IPS,
Bahasa, atau Agama berdasarkan nilai mata pelajaran yang
relevan dengan jurusan masing-masing.
3. Memperoleh
rekomendasi
Sekolah/Madrasah.
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dari

Kepala

4. Memiliki kesehatan yang memadai sehingga tidak
mengganggu kelancaran proses pembelajaran di PTAIN.
5. Tidak buta warna bagi program studi tertentu.
Penerimaan
Lulus dari Satuan Pendidikan (SMA/SMK/ MA/MAK/
Pesantren Mu’adalah atau yang setara), lulus seleksi jalur
prestasi akademik SPMB-PTAIN 2013, sehat, dan memenuhi
persyaratan lain yang ditentukan oleh masing- masing PTAIN
penerima.
Pendaftaran dan Tata Cara Pendaftaran
Pendaftaran Sekolah
Untuk mengikuti SPAN IAIN Curup, tiap sekolah melalui
kepala sekolahnya di-haruskan mendaftar
di
laman
registrasi SPAN-PTAIN 2014. Berikut adalah langkah-langkah
pendaftaran untuk sekolah.


Kunjungi laman registrasi SPAN-PTAIN pada alamat
http://span-ptain.ac.id. Klik tombol laman sekolah untuk
menuju ke laman sekolah.



Daftarkan
Sekolah”.



Masukkan NPSN sekolah. Daftar NPSN sekolah bisa dilihat
pada website Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan

sekolah

dengan
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klik

tombol

“Daftarkan

atau dengan klik tombol “Database NPSN”.


Upload sertifikat akreditasi sekolah dengan format JPG
dan besar maksimal 2 MB. Untuk sekolah yang belum terakreditasi, langkah ini bisa dilewati.



Upload SK kepala sekolah dengan format JPG dan besar
maksimum 2 MB.



Masukkan data profil sekolah serta kepala sekolah.
Pastikan data diisi dengan benar untuk konfirmasi
pendaftaran oleh sistem.



Pendaftaran sekolah akan dikonfirmasi terlebih dahulu
untuk kemudian dikirimkan hasilnya ke alamat email
kepala sekolah.

Login Sekolah
Setelah melakukan pendaftaran, Anda akan mendapat email
konfirmasi dari admin SPAN-PTAIN. Apabila pendaftaran
sekolah Anda ditolak, Anda harus mendaftarkan kembali
sekolah Anda dengan melengkapi data yang kurang. Apabila
pendaftaran sekolah Anda diterima, Anda akan mendapatkan
password yang bisa digunakan untuk login ke sistem dan
mendaftarkan siswa- siswa Anda. Langkah-langkah untuk
login ke sistem adalah:
1. Buka laman registrasi SPAN-PTAIN pada alamat
http://span-ptain.ac.id dan klik tombol “Laman Sekolah”.
8

2. Masukkan NPSN, Password, serta
dengan benar untuk login ke sistem.

kode

Captcha

Mengisi Jurusan dan Jumlah Siswa Kelas XII
Pengisian jurusan dan jumlah siswa kelas XII hanya
dilakukan pada saat Anda login pertama kali. Masukkan
jumlah keseluruhan siswa kelas XII dengan cara mencentang
pilihan jurusan dan mengisi jumlah siswa masing-masing
jurusan. Harap diperhatikan untuk mencentang dan mengisi
hanya jurusan yang diikuti oleh siswa kelas XII pada sekolah
Anda. Data jurusan serta jumlah siswa yang disimpan tidak
dapat diubah kembali.
Mengisi Nilai KKM
Pengisian nilai KKM dilakukan setelah mengisi jurusan
dan jumlah siswa kelas XII. Nilai KKM harus diisi dengan
lengkap untuk tiap mata pelajaran sesuai jurusan masingmasing. Nilai KKM yang dimasukkan mulai dari kelas XI
semester 1, kelas XI semester 2, serta kelas XI semester 1.
1. Nilai KKM bisa diisikan dengan klik pada link
“isi
nilai” di tiap kolom sesuai jurusan dan semesternya
2. Setelah semua nilai KKM terisi, klik tombol “simpan nilai
KKM”. Harap diteliti kembali isian nilai KKM sebelum
disimpan karena setelah disimpan nilai KKM tidak lagi
dapat diubah.
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Mengisi Data Siswa
Setelah mengisi nilai KKM, Anda bisa mendaftarkan
keseluruhan siswa-siswi kelas XII sejumlah yang Anda
cantumkan di awal. Langkah-langkahnya adalah sebagai
berikut:
1. Klik tombol “tambah data siswa” di sebelah kanan atas.
2. Masukkan nama siswa, jurusan, jenis kelamin, serta NISN
siswa. Daftar NISN siswa bisa dilihat di website
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
3. Untuk mengubah atau menghapus data siswa, klik icon
“edit” atau “delete” yang terletak di sebelah kolom nama
siswa.
4. Setelah mengisi data siswa selanjutnya memasukkan nilai
raport siswa dengan klik link “isi nilai”. Nilai raport yang
dimasukkan sesuai mata pelajaran jurusan masing-masing
mulai kelas XI semester 1, kelas XI semester 2, serta kelas
XII semester 1.
5. Setelah data siswa dan nilai raport diisi lengkap, klik
tombol “finalisasi data siswa”. Harap diperhatikan
bahwa setelah data difinalisasi, data tidak dapat diubah
lagi.
6. Selanjutnya, data pendaftaran siswa bisa diunduh untuk
diberikan kepada siswa. Data ini berisi ID Pendaftaran dan
Password yang bisa digunakan
9

siswa untuk login ke sistem, mengisi biodata, memilih
PTAIN dan prodi yang diminati, serta mencetak kartu
siswa. Harap menyerahkan data ini hanya kepada siswa
yang bersangkutan.
Pendaftaran Siswa
Siswa yang bisa mendaftar SPAN-IAIN Curup adalah
siswa yang telah didaftarkan oleh kepala sekolah dan
mendapatkan ID Pendaftaran dan Password untuk
mendaftar. Apabila Anda belum mendapatkan ID Pendaftaran
dan Password untuk mendaftar, silakan hubungi kepala
sekolah Anda.
Login Siswa
1. Laman pendaftaran SPAN-IAIN Curup bisa diakses
pada alamat: http://span-ptain.ac.id/registrasi/.
2. Klik tombol “laman siswa” untuk masuk ke laman
pendaftaran siswa.
3. Masukkan ID Pendaftaran,
Captcha dengan benar.

Password,

serta

kode

Informasi Siswa
Setelah Anda login, sistem akan menampilkan informasi
alur pendaftaran, jadwal pelaksanaan, serta
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kontak panitia untuk membantu Anda dalam mendaftar
SPAN-PTAIN.
Mengisi Biodata
Isian biodata siswa meliputi foto, data pribadi, serta data
orang tua. Untuk mengupload foto, klik tombol “click to
upload image” kemudian ambil gambar dari komputer Anda.
File foto harus menggunakan format JPG/JPEG dengan
ukuran maksimal 500 KB. Foto yang diupload harus berupa
foto resmi setengah badan. Pastikan untuk klik tombol
“simpan foto” sebelum meneruskan mengisi data pribadi serta
orang tua.
Lanjutkan dengan mengisi data pribadi siswa serta
data orang tua. Pastikan untuk mengisi semua data dengan
benar
Memilih PTAIN dan Program Studi
Siswa bisa memilih 2 PTAIN dengan masing-masing 2
pilihan program studi. Pada kolom sebelah kiri ditampilkan
tombol pilihan wilayah dan di bawahnya ditampilkan daftar
PTAIN yang masuk wilayah tersebut. Untuk mengganti daftar
PTAIN yang ditampilkan klik tombol wilayah yang diinginkan.
Pada kolom sebelah kanan ditampilkan daftar program
studi dari PTAIN yang dipilih. Untuk mengganti daftar
program studi yang ditampilkan, klik PTAIN yang lain dari
kolom sebelah kiri.
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Pilih 2 program studi dari daftar yang ditampilkan,
kemudian klik simpan pilihan. Untuk mengganti pilihan
program studi yang sudah dipilih, pilih kembali program
studi yang diminati kemudian simpan ulang. Harap diingat
bahwa urutan program studi yang dipilih menunjukkan
prioritas pilihan.
Mengisi Prestasi Akademik
Isian prestasi akademik merupakan pilihan/ tidak wajib.
Bagi Anda yang memiliki prestasi, Anda dapat mengisikan
prestasi yang pernah Anda capai sebagai penunjang
penilaian. Anda dapat mencantumkan sampai 3 prestasi
terbaik Anda.
Untuk memasukkan prestasi, isikan nama prestasi,
tingkat prestasi, serta scan bukti prestasi. Scan bukti
prestasi harus dilampirkan dan berupa file dalam format
JPG/JPEG/PDF dan ukuran maksimal 1 MB. Jika Anda ingin
mengganti prestasi yang sudah dimasukkan, klik link
“delete” di kolom hapus kemudian masukkan prestasi baru.
Finalisasi Pendaftaran
Pada halaman finalisasi pendaftaran akan ditampilkan
semua data yang telah Anda masukkan. Pastikan untuk
mengecek ulang data tersebut sebelum melakukan finalisasi.
Setelah finalisasi data tidak dapat diubah kembali.
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Cetak Kartu Pendaftaran
Setelah melakukan finalisasi data, peserta dapat
mencetak kartu pendaftaran siswa. Kartu ini sebagai bukti
keikutsertaan peserta dalam SPAN IAIN Curup serta
kelengkapan daftar ulang di PTAIN setelah Anda dinyatakan
diterima. Kartu ini dapat dicetak sewaktu- waktu dengan
login kembali ke system SPAN.
Mekanisme Seleksi
Proses seleksi dilakukan dalam dua tahap, yaitu:
1. Tahap pertama, siswa pelamar akan diseleksi pada
pilihan pertama berdasarkan urutan pilihan program
studi pada pilihan pertama.
2. Tahap kedua, apabila tidak diterima pada
pilihan pertama, maka akan diseleksi pada pilihan
kedua.
Kelulusan
Dasar atau parameter yang dipakai untuk Seleksi
Prestasi Akademik Nasional (SPAN) IAIN Curup adalah
poin-poin berikut:
Nilai Rerata Rapor
1. Poin Prestasi Non Akademik, dengan poin sebagai
berikut:
13

Prestasi non akademik
No.

Tingkat

Kode

Poin

1.

Internasional

A

5

2.

Nasional

B

4

3.

Propinsi

C

3

4.

Kabupaten

D

2

5.

Sekolah

E

1

2. Peringkat akreditasi sekolah, dengan skala berikut:
PERINGKAT AKREDITASI
No.

Akreditasi Sekolah

Kode

Poin

1.

Akreditasi A

A

3

2.

Akreditasi B

B

2

3.

Akreditasi C

C

1

D

0

4.

(Tidak Terakreditasi )
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3. Nilai KKM sekolah, dengan skala berikut:
NILAI KKM SEKOLAH
No.

Kelompok Nilai
KKM

Batas
Min.

Poin

1.

( Kurang dari 50 )

0

1

2.

Rendah

50

2

3.

Sedang

70

3

4.

Tinggi

90

4

NB:

Nilai KKM, Min: 20, Max: 98

4. Status sekolah, dengan poin sebagai berikut:
STATUS SEKOLAH
No.

Kepemilikan

Kode

Poin

1.

Sekolah Negeri

Negeri

2

2.

Sekolah Swasta

Swasta

2
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5. Jenis sekolah, untuk jenis sekolah dengan skala 1-4
JENIS SEKOLAH
No.

Jenis Sekolah

Kode

Poin

1.

Menengah Atas

SMA

4

2.

Menengah Kejuruan

SMK

4

3.

Madrasah Aliah

MA

4

4.

Pesantren Muadalah

PM

4

6. Peghasilan orang tua dengan skala sebagai berikut:
PENGHASILAN ORTU
No.

Rentang (Rp.)

Kode

Poin

1.

< 1.000.000

A

5

2.

1.000.000 s/d
2.000.000

B

4

3.

2.000.000 s/d
4.000.000

C

3

D

2

4.000.000 s/d 6.000.000
4.
16

5.

> 6.000.000

E

1

6.

( Tidak Diketahui )

F

0

7. Ukuran kelas Sekolah, dengan skala sebagai berikut
UKURAN KELAS SEKOLAH
No.

Kelompok
Jumlah Siswa

Batas

1.

( Kurang dari 20 )

0

1

2.

Kecil

20

2

3.

Menengah

100

3

4.

Besar

300

4

Nb:

Jumlah Siswa, Min: 2, Max: 328

Min.

Poin

Biaya Pendaftaran
Biaya pendaftaran SPMB IAIN Curup Jalur Prestasi
Akademik ditanggung oleh pemerintah. Dengan demikian,
sekolah/madrasah yang memberi rekomendasi dan siswa
pelamar tidak dikenakan biaya pendaftaran.
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BAGIAN II
PENERIMAAN MAHASISWA BARU JALUR UJIAN
TERTULIS
Latar Belakang
Jalur Ujian Tertulis merupakan salah satu jalur SPMBPTAIN yang diharapkan mampu memprediksi keberhasilan
calon mahasiswa menyelesaikan studi tepat waktu di PTAIN.
Ujian tertulis SPMB-PTAIN menggunakan soal ujian yang
dikembangkan sedemikian rupa sehingga memenuhi
persyaratan validitas, tingkat ke-sulitan, dan daya pembeda
yang memadai. Di samping itu, soal ujian SPMB-PTAIN
dirancang untuk mengukur kemampuan umum yang
diprediksi menentukan keberhasilan calon mahasiswa di
semua program studi, yakni kemampuan berpikir tingkat
tinggi (higher order thinking), yang meliputi tes potensi
akademik, tes bidang studi dasar, tes wawasan keislaman, tes
bidang studi IPA, dan tes bidang studi IPS.
Tujuan
1. Menjaring calon mahasiswa yang diprediksi berhasil
menyelesaikan studi di PTAIN sesuai dengan bidang yang
dipilihnya secara tepat waktu.
2. Memberi peluang bagi calon mahasiswa untuk memilih
lebih dari satu program studi di PTAIN tanpa harus
memperhatikan kesamaan lokasi antara calon peserta dan
PTAIN yang dipilih (lintas wilayah).
Ketentuan Umum dan Persyaratan Ketentuan
Umum
Jalur ujian tertulis adalah mekanisme seleksi masuk
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UIN/IAIN/STAIN melalui ujian tertulis yang dilakukan
serentak. Lokasi pelaksanaan SPMB-PTAIN berjumlah 53
tempat sesuai de-ngan jumlah UIN/IAIN/STAIN di Indonesia.
Penjelasan tentang seluk-beluk Panitia Lokal pada masingmasing
PTAIN
dapat
dilihat
pada
laman
resmihttp://www.spmb-ptain.ac.id.
Persyaratan
a. Pendaftaran
1. Lulus
dari
Satuan
Pendidikan
SMA/MA/SMK/MAK/Pesantren Mu’adalah atau yang
setara pada 3 tahun terakhir. Lulusan terakhir pada
tahun akademik berjalan sekurang-kurangnya telah
memiliki Surat Keterangan Lulus dari Kepala
Sekolah/Madrasah yang dilengkapi dengan pas-foto
terbaru yang bersangkutan dan dibubuhi cap
sekolah/madrasah.
2. Memiliki kesehatan yang memadai se-hingga tidak
mengganggu kelancaran proses pembelajaran di
PTAIN.
3. Tidak buta warna bagi program studi tertentu.
b. Penerimaan
Lulus dari Satuan Pendidikan, lulus seleksi jalur ujian
tertulis SPMB-IAIN Curup sehat, dan memenuhi persyaratan
lain yang ditentukan oleh masing- masing PTAIN penerima.
Pendaftaran dan Tata Cara Pendaftaran
Pendaftaran dilakukan secara online dan tata cara
sebagai berikut:
1. Pembayaran dapat dilakukan di Bank Mandiri di
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seluruh Indonesia melalui Mandiri Internet, Mandiri

2.
3.
4.

5.

6.

ATM, Mandiri SMS, dan seluruh kantor cabang Bank
Mandiri.
Calon peserta menyebutkan pilihan kelompok ujian IPA,
IPS, atau IPC pada saat pembayaran di Bank Mandiri.
Calon peserta menyebutkan Nomor Induk Siswa Nasional
(NISN) pada saat pembayaran di Bank Mandiri.
Jika calon peserta tidak memiliki NISN, maka harus
membawa identitas diri lain (KTP/Kartu Pelajar/Kartu
Keluarga) pada saat pembayaran biaya ujian di Bank
Mandiri.
Setelah melakukan pembayaran, calon peserta menerima
bukti pembayaran dari Bank Mandiri yang mencantumkan
Nomor Jurnal dan Kode Akses/PIN calon peserta. Nomor
Jurnal dan Kode Akses/PIN ini bersifat sangat rahasia,
tidak boleh diperlihatkan pada orang lain, dan hanya
dapat dipergunakan untuk pendaftaran online satu kali
saja.
Nomor Jurnal dan Kode Akses/PIN dipergunakan untuk
pendaftaran
secara
online
melalui
website
http://www.um-ptain.ac.id.

Jenis Ujian
Ujian Tertulis dengan materi:
1. Tes Potensi Akademik.
2. Tes Bidang StudiPrediktif:
a. Tes Bidang Studi Dasar terdiri atas mata ujian
Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Bahasa Arab,
Ilmu Alamiah Dasar, dan Ilmu Budaya Dasar.
b. Tes Wawasan Keislaman terdiri atas mata ujian alQurán-al-Hadits, Se-jarah Kebudayaan Islam, AkidahAkhlak, dan Fiqh.
22

c. Tes Bidang Studi IPA terdiri atas mata ujian
Matematika, Biologi, Kimia, dan Fisika.
d. Tes Bidang Studi IPS terdiri atas mata ujian
Sosiologi, Sejarah, Geografi, dan Ekonomi.
Penilaian Hasil Ujian
Penilaian hasil ujian menggunakan ke-tentuan sebagai
berikut:
Jawaban BENAR
:
+4
Jawaban SALAH
:
-1
Tidak Menjawab
:
0
Penilaian dilakukan secara menyeluruh. Oleh karena itu,
setiap mata ujian harus dikerjakan sebaik mungkin dan tidak
ada yang diabaikan.
Kelompok Ujian
Kelompok ujian tertulis SPMB-PTAIN terbagi menjadi 3
(tiga):
1. Kelompok Ujian IPA
2. Kelompok Ujian IPS
3. Kelompok Ujian IPC
Setiap peserta dapat mengikuti kelompok Ujian IPA, IPS,
atau
IPC
tidak
harus
sesuai
dengan
jurusanSMA/MA/SMK/MAK/Pesantren
Mu’adalah
yang
bersangkutan.
Kelompok Program Studi dan Jumlah Pilihan
1. Program Studi yang ada di PTAIN dibagi menjadi dua
kelompok, yaitu Program Studi kelompok IPA dan IPS.
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2. Setiap peserta kelompok ujian IPA atau IPS dapat memilih
maksimal 2 (dua) program studi sesuai dengan kelompok
ujian yang diikuti.
3. Setiap peserta kelompok ujian IPC dapat memilih
maksimal 3 (tiga) program studi dengan catatan minimal
satu program studi kelompok IPA dan satu program studi
kelompok IPS.
4. Urutan dalam pemilihan Program Studi menyatakan
prioritas pilihan.
5. Peserta ujian yang memilih hanya 1 (satu) program studi
boleh memilih program studi dari PTAIN di wilayah mana
saja.
6. Peserta ujian yang memilih 2 (dua) program studi atau
lebih, salah satu program studi tersebut harus merupakan
program studi dari PTAIN yang berada dalam satu wilayah
dengan tempat peserta mengikuti ujian. Pilihan program
studi yang lain dapat dari PTAIN di luar wilayahnya.
7. Daftar program studi dan daya tampung dapat dilihat di
laman resmihttp://www.spmb-ptain.ac.id.
Biaya Ujian Tertulis
1. Peserta kelompok IPA atau IPS membayar biaya ujian
tertulis dengan besaran ditentukan kemudian.
2. Peserta kelompok IPC membayar biaya ujian tertulis
dengan besaran ditentukan kemudian.
3. Biaya ujian dibayarkan ke Bank Mandiri. Biaya yang sudah
dibayarkan tidak dapat ditarik kembali dengan alasan
apapun.
Pengumuman Hasil Ujian
Hasil ujian diumumkan di laman resmi http://www.umptain.ac.id.
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BAGIAN III
REKRUITMEN MAHASISWA BARU JALUR LOKAL
Pendahuluan
Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru (SPMB) Jalur Lokal
IAIN Curup merupakan pola seleksi yang dilaksanakan oleh
IAIN Curup melalui ujian tertulis dan diselenggarakan secara
mandiri. Peserta yang mengikuti seleksi SPMB Jalur Lokal
harus membayar biaya pendaftaran melalui bank yang
ditunjuk. Dalam rangka menjamin penyelenggaraan ujian
masuk yang kredibel, diperlukan buku panduan ujian masuk
IAIN Curup yang merupakan dokumen tertulis dalam
penjaminan mutu berkelanjutan.
Buku Panduan ini mengatur ketentuan seleksi SPMB
Jalur Lokal IAIN Curup, meliputi pendahuluan, pengembangan
tes tertulis, pendaftran, pengelolaan dokumen ujian,
pengelolaan ujian tertulis, teknologi informasi dan
komunikasi, penjaminan mutu, pengelolaan keuangan, dan
lampiran. Penerimaan mahasiswa baru di IAIN Curup
dilakukan dengan mengikuti prinsip adil, transparan, dan
tidak diskriminatif dengan tidak membedakan jenis kelamin,
agama, suku, ras, kedudukan sosial, dan tingkat kemampuan
ekonomi calon mahasiswa. Hal ini sesuai dengan Peraturan
Menteri Pendidikan Nasional Nomor 34 Tahun 2010 tentang
Pola Penerimaan Mahasiswa Baru Program Sarjana pada
Perguruan Tinggi yang diselenggarakan oleh Pemerintah.
IAIN Curup sebagai penyelenggara pendidikan setelah
SMA/SMK/MA/MAK/Pesantren menerima calon mahasiswa
berdasarkan hasil seleksi ujian masuk. Calon mahasiswa yang
mendapatkan nilai sesuai dengan standar yang ditentukan
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oleh IAIN Curup, memiliki kesempatan
calon
mahasiswa IAIN Curup.

untuk menjadi

Landasan Hukum
1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4286).
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun
2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran
Negara Tahun 2003 Nomor 48, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4301).
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun
2012 tentang Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Pemerintah Republik Indo-nesia Nomor 60
Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 115 Tahun 1999, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3859).
5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 tahun 1997 tentang
Penerimaan Negara Bukan Pajak.
6. Peraturan Pemerintah No 51 Tahun 2001 Yang
Disempurnakan dengan Pe-raturan Pemerintah Nomor
47 Tahun 2004, Pasal 3 tentang Penerimaan dari
Penyelenggaraan Jasa Pendidikan di Per-guruan Tinggi
Agama.
7. Keputusan Presiden, Nomor 80 Tahun 2003 tentang
Pengadaan Barang dan Jasa Bagi Instansi Pemerintah.
8. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 115 tahun 2001
tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak.
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 006 tahun
2008 tentang Pedoman Penerimaan Calon Mahasiswa
Baru pada Perguruan Tinggi Negeri.
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10. Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2006
tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas
Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di
Lingkungan Departemen Agama Republik Indonesia.
Tujuan
1. Melakukan seleksi calon mahasiswa baru yang
berkualitas secara akademis sehingga mampu
mengikuti dan menyelesaikan pendidikan di IAIN
Curup sesuai dengan batas waktu dan ketentuan yang
berlaku.
2. Melakukan perluasan akses pendidikan bagi manusia
Indonesia tanpa membedakan jenis kelamin, ras, suku,
kedudukan sosial dan tingkat kemampuan ekonomi.
3. Menciptakan sistem penerimaan mahasiswa baru IAIN
Curup
yang
valid
dan
handal
dan
dapat
dipertanggungjawabkan secara akademik dan yuridis.
Organisasi Penyelenggara
Seleksi penerimaan mahasiswa baru jalur Lokal IAIN
Curup diselenggarakan oleh kepanitiaan yang dibentuk
oleh Rektor IAIN Curup. Panitia bertugas merencanakan,
melaksanakan, dan
mengevaluasi kegiatan. Struktur
panitia terdiri atas Pelindung, Pengarah, Penanggung
Jawab,
Ketua,
Sekretaris,
Bendahara,
Kepala
Sekretariat, Koordinator pengembangan
Tes, Koordinator Pendaftaran, Koordinator Pelaksanaan
Seleksi, Koordinator
Sosialisasi
dan Publikasi,
Koordinator Penjaminan Mutu, dan Koordinator Pengelola
Teknologi Informasi dan Komunikasi.
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Tugas dan Tanggung Jawab
1. Pelindung bertugas melindungi penyelenggaraan seleksi
secara yuridis dan akademik
2. Penanggung Jawab bertugas sebagai penanggung jawab
atas
penyelenggaraan
seleksi
dan
berkewajiban
menetapkan
kebijakan
umum
serta
melakukan
pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan seleksi.
3. Ketua Panitia mengawasi proses penerimaan mahasiswa
baru supaya pelaksanaan berjalan lancar. Ketua juga
melakukan perbaikan/koreksi jika terjadi kesalahan
supaya kegiatan berjalan lancar sesuai jadwal.
4. Sekretaris bertugas menyusun manajemen pengelolaan
operasional Panitia Pelaksana seperti menyiapkan suratmenyurat, mengagendakan dan menyiapkan rapat-rapat
koordinasi, membuat laporan kegiatan
5. Bendahara bertugas menyusun rencana penggunaan
anggaran, menyusun rancangan pendistribusian anggaran,
memonitor dan mengevaluasi pengelolaan keuangan, dan
menyusun laporan penggunaan anggaran.
6. Koordinator Bidang Pengembangan Ujian bertugas
melakukan koordinasi penulisan soal ujian.
7. Koordinator
Bidang
Pendaftaran
ber-tugas
melaksanakan koordinasi pendaftaran calon mahasiswa
baru di IAIN Curup.
8. Koordinator Bidang Pelaksanaan Seleksi bertugas
melaksanakan koordinasi pelaksanaan seleksi penerimaan
mahasiswa baru di IAIN Curup.
9. Koordinator Bidang Sosialisasi dan Publikasi bertugas
melaksanakan
sosialisasi
dan
publikasi
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penyelenggaraan seleksi penerimaan mahasiswa baru
di IAIN Curup.
10. Koordinator Bidang Perlengkapan dan Keamanan
bertugas menyediakan dan menata ruang ujian. Menjaga
keamanan dan ketertiban ujian dan kebersihan. Membuat
denah lokasi ujian sesuai nomor- nomor ujian.
11.Koordinator Bidang Penjaminan Mutu bertugas untuk
memastikan bahwa pelaksanaan seleksi memenuhi baku
mutu.
12. Koordinator Bidang ICT bertugas me-laksanakan
koordinasi pelaksanaan ICT pada kegiatan seleksi.
13. Koordinator Bidang Koreksi bertugas Menerima berkas
hasil ujian dari sie.
14. Pengawasan bertugas menyiapkan berkas hasil ujian
untuk dikoreksi, mendistribusikan berkas hasil ujian ke
korektor, menerima hasil koreksian dari korektor,
mengolah data hasil koreksi untuk bahan yudisium.
Sosialisasi
Tim Sosialisasi
Sosialisasi dan publikasi dilaksanakan oleh koordinator
sosialisasi panitia seleksi penerimaan mahasiswa baru IAIN
Curup jalur lokal.
Waktu Sosialisasi
Sosialisasi
dilaksanakan
setelah
pengumuman
penerimaan mahasiswa jalur ujian Masuk Perguruan Tinggi
Islam Negeri (UMPTAIN).
Tempat Sosialisasi
1. Kampus IAIN Curup dengan menghadirkan siswa SLTA
kelas XII.
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2. Sekolah-sekolah
di
sekitar
wilayah
Banyumas,
Purbalingga, Banjarnegara, Cilacap, Kebumen, Wonosobo
dan sekitarnya.
3. Pesantren-pesantren di sekitar wilayah Banyumas,
Purbalingga, Banjarnegara, Cilacap, Kebumen, Wonosobo
dan sekitarnya.
4. Sosialisasi secara nasional dilakukan melalui website IAIN
Curup.
Media Sosialisasi
1. Web IAIN Curup yaitu http://iainCurup.ac.id
2. Media massa cetak dan elektronik
3. Media massa baru
4. Brosur
5. Liflet
6. Spanduk/banner
Materi Sosialisasi
1. Profil IAIN, Jurusan dan Program Studi.
2. Informasi beasiswa.
3. Waktu dan syarat pendaftaran.
4. Waktu penyelesaian kuliah.
5. Kompetensi program studi.
6. Peluang kerja lulusan.
Pendaftaran
Ketentuan Umum
SPMB Jalur lokal IAIN Curup adalah mekanisme seleksi
masuk IAIN melalui ujian tertulis. Pelaksanaan ujian tertulis
berlokasi kampus IAIN Curup. Penjelasan tentang panitia
pelaksana seleksi penerimaan mahasiswa baru jalur lokal
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IAIN Curup dapat dilihat melalui
Curup di: http://iainCurup.ac.id

website

resmi IAIN

Persyaratan Pendaftaran
1. Penerimaan
a. Lulus dari Satuan Pendidikan, lulus seleksi jalur ujian
tertulis SPMB-Jalur Lokal IAIN Curup,
b. Sehat, dan memenuhi persyaratan lain yang ditentukan
oleh IAIN Curup.
2. Pendaftaran
a. Lulus dari Satuan Pendidikan SMA/MA/SMK/MAK/
Pesantren Mu’adalah atau yang setara, memiliki ijazah
SMA/MA/SMK/MAK/Pesantren Mu’adalah atau yang
setara, sekurang-kurangnya telah memiliki Surat
Keterangan Lulus dari Kepala Sekolah/Madrasah yang
dilengkapi dengan pasfoto terbaru yang bersangkutan
dan dibubuhi cap sekolah/madrasah.
b. Memiliki kesehatan yang memadai sehingga tidak
mengganggu kelancaran proses pembelajaran di IAIN
Curup.
3. Cara Pendaftaran
a. Pendaftaran dilakukan di kampus IAIN Curup dan tata
cara pendaftaran secara lengkap dapat dilihat melalui
website resmi IAIN Curup di http://iainCurup.ac.id.
b. Membayar uang pendaftaran sebesar Rp. 100.000, ke
Bank BRI.
c. Mengisi formulir pendaftaran di loket pendaftaran,
Tata cara pe-ngisian formulir pendaftaran da-pat
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d.
e.
f.
g.

dilihat di papan-papan pengumuman dan melalui
website
resmi
IAIN
Curup
di
http://iainCurup.ac.id. Bagi mahasiswa yang cacat akan
dibantu oleh panitia.
Menyerahkan 2 lembar fotocopy ijazah/STTB yang
dilegalisir.
Menyerahkan foto hitam putih ukuran 3 x 4
sebanyak 4 lembar.
Calon mahasiswa diperbolehkan mengambil dua
pilihan program studi yaitu pilihan 1 dan pilihan 2.
Calon mahasiswa mendapatkan kartu ujian.

Kelompok Program Studi dan Jumlah Pilihan
1. Setiap peserta dapat memilih maksimal 2 (dua) program
studi yang berbeda.
2. Urutan dalam pemilihan Program Studi menyatakan
prioritas pilihan.
3. Daftar program studi dan daya tampung dapat dilihat
melalui
website
resmi
IAIN
Curup
di
http://iainCurup.ac.id.
Biaya Pendaftaran
1. Setiap calon mahasiswa membayar biaya pendaftaran
sebesar Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) per peserta.
2. Biaya Pendaftaran dibayarkan ke Bank BRI. Biaya yang
sudah dibayarkan tidak dapat ditarik kembali dengan
alasan apapun.
Ujian dan Pengumuman Hasil Ujian
Bentuk ujian
Ujian masuk dalam seleksi penerimaan mahasiswa baru
IAIN Curup jalur lokal dilaksanakan dalam bentuk ujian tulis.
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Waktu dan Jadwal Ujian
Waktu dan jadwal ujian diumumkan melalui:
1. Websiteresmi IAIN Curup di
http://iainCurup.ac.id.
2. Papan pengumuman yang disediakan di kampus IAIN
Curup.
3. Brosur dan liflet.
Materi Ujian
1. Pengetahuan bahasa Arab dan bahasa Inggris.
2. Pengetahuan Agama Islam.
3. Materi ujian disesuaikan dengan standar kualitas lembaga
pendidikan asal calon mahasiswa.
Tata Tertib Pengamat Ujian
1. Pengamat ujian wajib melaksanakan tugas dengan baik
sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.
2. Pengamat ujian wajib hadir 15 menit sebelum ujian
dimulai dan wajib berpakaian rapi, sopan dan bersepatu.
3. Pengamat ujian yang berhalangan hadir, wajib
memberitahukan sebelumnya kepada seksi pengamat
ujian.
4. Pengamat ujian tidak dibenarkan memberikan bantuan
kepada peserta ujian dalam mengerjakan soal-soal ujian
pada saat ujian berlangsung.
5. Pengamat ujian wajib melaksanakan pengawasan di ruang
ujian sesuai jadwal ujian dan tidak dibenarkan bercakapcakap dengan sesama pengamat.
6. Pengamat ujian wajib mengambil soal dan lembar jawab
ujian di ruang secretariat ujian 20 menit sebelum ujian
dimulai.
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7. Pengamat ujian wajib membagi lembar soal, lembar jawab,
ujian di ruang secretariat ujian.
8. Pengamat ujian wajib mengisi berita acara ujian yang
disediakan oleh panitia.
9. Panitia wajib mengecek kembali jumlah lembar jawab
ujian sesuai dengan jumlah peserta ujian dan
menyerahkan kepada koordinator penyelesaian ujian.
10. Pengamat ujian yang melanggar tata tertib akan
mendapatkan sanksi akademik.
Tata Tertib Bagi Peserta Ujian
1. Peserta ujian harus masuk ruangan 15 menit sebelum
ujian dimulai.
2. Peserta ujian harus berpakaian rapi, bagi perempuan
harus memakai jilbab, berperilaku sopan serta bersepatu.
3. Peserta ujian tidak diperbolehkan membawa alat
komunikasi.
4. Kebutuhan peserta ujian difabel disediakan oleh panitia.
5. Setiap ujian kartu ujian harus dibawa dan diperlihatkan
kepada pengawas ujian.
6. Peserta ujian harus duduk sesuai nomor urut ujian
masing-masing.
7. Peserta ujian tidak diperbolehkan mengerjakan soal
sebelum waktunya.
8. Peserta ujian hanya diperbolehkan memberi jawaban di
lembar jawaban yang telah disediakan.
9. Peserta ujian harus mengisi nomor ujian dan tanda tangan
pada lembar jawaban.
10. Peserta ujian dilarang meninggalkan ruang ujian
sebelum ujian selesai.
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11.Peserta ujian yang meninggalkan ruang ujian dianggap
telah menyelesaikan pekerjaanya, kecuali atas alasan
yang syar’i.
12. Peserta ujian yang telah menyelesaikan pekerjaannya
sebelum
waktunya
habis
diperkenankan
untuk
meninggalkan ruangan.
13. Peserta ujian yang melakukan kecurangan dalam
mengerjakan soal, maka akan dikeluarkan dari ruang
ujian.
14. Peserta ujian yang ketahuan melakukan kecurangan,
maka hasil ujiannya dianggap tidak sah.
15. Jika waktu ujian habis, maka semua peserta ujian baik
yang telah selesai mengerjakan maupun yang belum harus
segera meninggalkan ruangan ujian dan meninggalkan
soal dan hasil ujiannya.
Penilaian Hasil Ujian
Penilaian hasil ujian menggunakan ketentuan sebagai
berikut:
Jawaban BENAR

:

1

Jawaban SALAH
Tidak Menjawab

:
:

0
0

Penilaian dilakukan secara menyeluruh. Oleh karena itu,
setiap mata ujian harus dikerjakan sebaik mungkin dan tidak
ada yang diabaikan.
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Yudisium
1. Waktu Yudisium
Yudisium
dilaksanakan
7
hari
setelah
pelaksanaan ujian.
2. Peserta Yudisium
Peserta yudisium adalah panitia dan pimpinan.
3. Dasar Yudisium
Yudisium kelulusan didasarkan atas ranking nilai ujian.
Pengumuman Hasil Ujian
1. Hasil ujian diumumkan 5 hari setelah ujian
dilaksanakan.
2. Hasil ujian diumumkan melalui:
a. Melalui surat ke rumah calon mahasiswa masingmasing;
b. Websiteresmi
IAIN
Curup
http://iainCurup.ac.id;
c. Media Massa cetak; dan
d. Melalui papan pengumuman.

di

Evaluasi
Evaluasi dilaksanakan 7 hari setelah kegiatan yudidisum.
Evaluasi diikuti oleh seluruh panitia seleksi penerimaan
mahasiswa baru IAIN Curup jalur lokal dan pimpinan IAIN.
Kegiatan eavaluasi ini
dilakukan untuk mengukur
keberhasilan kegiatan serta menginventarisasi kekurangankekurangan yang terjadi.
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Pendaftaran dan Ujian Bagi Penyandang Difable
Pendaftaran
1. Bagi penyandang divable disediakan ruang pendaftaran
tersendiri.
2. Proses Pendaftaran dibantu oleh panita pendaftaran.
Ujian
1. Bagi penyandang Tunanetra disediakan soal dalam bentuk
braile.
2. Bagi penyandang Tunagrahita khususnya yang tidak
memiliki tangan, proses pengisian ujian dibantu panitia.
Penutup
Dengan adanya sistem panduan untuk SPMB Jalur Lokal
IAIN Curup ini diharapkan mampu memberikan kemudahan
para pelajar yang masih asing dengan lingkungan perguruan
tinggi. Selain itu, buku panduan ini juga mampu memberikan
informasi mengenai mekanisme SPMB Jalur Lokal IAIN
Curup.
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BAGIAN IV
REKRUITMEN MAHASISWA BARU BIDIK MISI TAHUN 2016
Pendahuluan
IAIN Curup berusaha untuk mengembangkan mutu
layanan pendidikan, khususnya di bidang kemahasiswaan
dengan memberikan beasiswa. Beasiswa adalah pemberian
bantuan keuangan yang diberikan kepada mahasiswa yang
digunakan untuk keberlangsungan proses pendidikan yang
ditempuh. Jenis beasiswa ini adalah beasiswa bidik misi.
Penerima
beasiswa adalah mahasiswa yang telah
mengajukan permohonan, memenuhi seluruh persyaratan
yang ditetapkan dan lolos seleksi.
Rekruitmen Mahasiswa Baru Bidik Misi Tahun 2016 Jalur
SPAN-PTKIN
Calon penerima beasiswa beasiswa bidik misi Jalur
SPAN-PTKIN tahun 2016 di IAIN Curup sebanyak 53
mahasiswa.
A. Syarat Pendaftaran
1. Siswa SMA/SMK/MA/MAK atau bentuk lain yang
sederajat yang lulus pada tahun 2015-2016.
2. Pendidikan/wali setinggi-tingginya S1 (strata 1)) atau
Diploma 4.
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3. Memiliki prestasi akademik/ranking di sekolah pada
tahun pelajaran terakhir (dibuktikan dengan surat
keterangan dari sekolah).
4. Tercatat sebagai mahasiswa baru IAIN Curup tahun
akademik 2016-2017 Jalur SPAN-PTKIN (dibuktikan
dengan foto copy Kartu Identitas dan Kartu Pendaftaran
SPAN-PTKIN).
5. Mengisi formulir pendaftaran yang telah disediakan oleh
panitia yang dilengkapi dengan pas foto berwarna ukuran
3 x 4 sebanyak 3 (tiga) lembar. Formulir dapat diunduh
melalui (www.iainCurup.ac.id).
6. Foto copy ijazah yang dilegalisir oleh kepala sekolah.
7. Foto copy rapor semester 1 (satu) s.d 6 (enam) yang
dilegalisir oleh kepala sekolah.
8. Foto copy nilai Ujian Akhir Nasional yang dilegalisir oleh
kepala sekolah.
9. Foto copy sertifikat/surat keterangan prestasi di bidang
ko-kurikuler atau ekstra kurikuler yang disahkan
(dilegalisasi) oleh kepala sekolah.
10. Foto copy sah kartu Jamkesmas/Jamkesda/Surat
Keterangan Tidak mampu dari Kepala Desa/Lurah
(legalisir/stempel asli dari kelurahan/desa).
11.
Surat keterangan Penghasilan orangtua, dengan
ketentuan:
a. Bagi
orang
tua/wali
dengan
pekerjaan
pegawai/karyawan
tetap,
berupa
Surat
Keterangan/rincian gaji dari pimpinan/bendahara gaji.
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b. Bagi
orangtua/wali
dengan
pekerjaan
wiraswasta/usaha mandiri, petani, buruh lepas, dan
lainnya, berupa Surat Keterangan Penghasilan yang
dibuat dan disahkan oleh Kepala Desa/Lurah.
12. Surat rekomendasi dari kepala sekolah. Format surat
dapat diunduh melalui (www.iainCurup.ac.id).
13. Foto copy kartu keluarga.
14. Foto copy rekening listrik bulan terakhir atau bukti
pembayaran PBB dari orangtua/wali. Jika tidak memiliki
rekening listrik, maka berupa Surat Keterangan dari RT.
15. Foto rumah tampak dengan, kamar mandi, dan dapur.
16. Foto yang bersangkutan bersama anggota keluarga.
17. Dokumen pendukung:
a. Surat keterangan/foto copy piagam prestasi di luar
sekolah.
b. Surat keterangan/foto copy ijazah tahfidz al-Qur’an
dari Ustadz/Pengasuh Pesantren.
c. Foto copy rekening PDAM bulan terakakhir.
B. Ketentuan Pendaftaran
1. Seluruh berkas diurutan dan dimasukkan ke dalam
stopmap warna MERAH yang telah ditempel lembar cek
list (dapat diunduh di www.iainCurup.ac.id).
2. Tempat pendaftaran di Ruang Subbag. KAK (Gedung
Rektorat Lt. 3).
3. Waktu pendaftaran mulai tanggal 19-27 Juli 2016.
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4. Pengumuman lolos seleksi tanggal 1 September 2016 di
papan pengumuman dan website kampus.

Rekruitmen Mahasiswa Baru Bidik Misi Tahun 2016
Mahasiswa Baru Jalur UM-PTKIN
Calon penerima beasiswa beasiswa bidik misi Jalur UMPTKIN tahun 2016 di IAIN Curup sebanyak 31 mahasiswa.
A. Syarat Pendaftaran
1. Siswa SMA/SMK/MA/MAK atau bentuk lain yang
sederajat yang lulus pada tahun 2015-2016.
2. Pendidikan/wali setinggi-tingginya S1 (strata 1)
atau
Diploma 4.
3. Memiliki prestasi akademik/ranking di sekolah
pada
tahun pelajaran terakhir (dibuktikan dengan surat
keterangan dari sekolah).
4. Tercatat sebagai mahasiswa baru IAIN Curup tahun
akademik 2016-2017 Jalur UM-PTKIN (dibuktikan dengan
foto copy Kartu Identitas dan Kartu Pendaftaran SPANPTKIN).
5. Mengisi formulir pendaftaran yang telah disediakan oleh
panitia yang dilengkapi dengan pas foto berwarna ukuran
3 x 4 sebanyak 3 (tiga) lembar. Formulir dapat diunduh
melalui (www.iainCurup.ac.id).
6. Foto copy ijazah atau surat keterangan lulus atau SKHU
yang dilegalisir oleh kepala sekolah.
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7. Foto copy rapor semester 1 (satu) s.d 6 (enam) yang
dilegalisir oleh kepala sekolah.
8. Foto copy nilai Ujian Akhir Nasional yang dilegalisir oleh
kepala sekolah.
9. Foto copy sertifikat/surat keterangan prestasi di bidang
ko-kurikuler atau ekstra kurikuler yang disahkan
(dilegalisasi) oleh kepala sekolah.
10.Foto copy sah kartu Jamkesmas/Jamkesda/Surat
Keterangan Tidak mampu dari Kepala Desa/Lurah
(legalisir/stempel asli dari kelurahan/desa).
11. Surat
keterangan
Penghasilan
orangtua,
dengan
ketentuan:
a. Bagi
orang
tua/wali
dengan
pekerjaan
pegawai/karyawan
tetap,
berupa
Surat
Keterangan/rincian gaji dari pimpinan/bendahara gaji.
b. Bagi
orangtua/wali
dengan
pekerjaan
wiraswasta/usaha mandiri, petani, buruh lepas, dan
lainnya, berupa Surat Keterangan Penghasilan yang
dibuat dan disahkan oleh Kepala Desa/Lurah.
12. Surat rekomendasi dari kepala sekolah. Format surat
dapat diunduh melalui (www.iainCurup.ac.id).
13. Foto copy kartu keluarga.
14. Foto copy rekening listrik bulan terakhir atau bukti
pembayaran PBB dari orangtua/wali. Jika tidak memiliki
rekening listrik, maka berupa Surat Keterangan dari RT.
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15. Foto rumah tampak dengan, kamar mandi, dan dapur.
16. Foto yang bersangkutan bersama anggota keluarga.
17. Dokumen pendukung:
a. Surat keterangan/foto copy piagam prestasi di luar
sekolah.
b. Surat keterangan/foto copy ijazah tahfidz al-Qur’an
dari Ustadz/Pengasuh Pesantren.
c. Foto copy rekening PDAM bulan terakakhir.
B. Ketentuan Pendaftaran
1. Seluruh berkas diurutan dan dimasukkan ke dalam
stopmap warna MERAH yang telah ditempel lembar cek
list (dapat diunduh di www.iainCurup.ac.id).
2. Tempat pendaftaran di Ruang Subbag. KAK (Gedung
Rektorat Lt. 3).
3. Waktu pendaftaran mulai tanggal 19-27 Juli 2016.
4. Pengumuman lolos seleksi tanggal 1 September 2016 di
papan pengumuman dan website kampus.
REKRUITMEN MAHASISWA BARU BIDIK MISI TAHUN 2016
MAHASISWA BARU JALUR MANDIRI
Calon penerima beasiswa beasiswa bidik misi Jalur
Mandiri tahun 2016 di IAIN Curup sebanyak 21
mahasiswa.
A. Syarat Pendaftaran
1. Siswa SMA/SMK/MA/MAK
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atau

bentuk

lain

yang

sederajat yang lulus pada tahun 2015-2016.
2. Pendidikan/wali setinggi-tingginya S1 (strata 1)) atau
Diploma 4.
3. Memiliki prestasi akademik/ranking di sekolah pada
tahun pelajaran terakhir (dibuktikan dengan surat
keterangan dari sekolah).
4. Tercatat sebagai mahasiswa baru IAIN Curup tahun
akademik 2016-2017 Jalur Mandiri (dibuktikan dengan
foto copy Kartu Identitas dan Kartu Pendaftaran Jalur
Mandiri).
5. Mengisi formulir pendaftaran yang telah disediakan oleh
panitia yang dilengkapi dengan pas foto berwarna ukuran
3 x 4 sebanyak 3 (tiga) lembar. Formulir dapat diunduh
melalui (www.iainCurup.ac.id).
6. Foto copy ijazah atau surat keterangan lulus atau SKHU
yang dilegalisir oleh kepala sekolah.
7. Foto copy rapor semester 1 (satu) s.d 6 (enam) yang
dilegalisir oleh kepala sekolah.
8. Foto copy nilai Ujian Akhir Nasional yang dilegalisir oleh
kepala sekolah.
9. Foto copy sertifikat/surat keterangan prestasi di bidang
ko-kurikuler atau ekstra kurikuler yang disahkan
(dilegalisasi) oleh kepala sekolah.
10. Foto copy sah kartu Jamkesmas/Jamkesda/Surat
Keterangan Tidak mampu dari Kepala Desa/Lurah
(legalisir/stempel asli dari kelurahan/desa).
11. Surat keterangan Penghasilan orangtua, dengan
ketentuan:
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a. Bagi
orang
tua/wali
dengan
pekerjaan
pegawai/karyawan
tetap,
berupa
Surat
Keterangan/rincian gaji dari pimpinan/bendahara gaji.
b. Bagi
orangtua/wali
dengan
pekerjaan
wiraswasta/usaha mandiri, petani, buruh lepas, dan
lainnya, berupa Surat Keterangan Penghasilan yang
dibuat dan disahkan oleh Kepala Desa/Lurah.
12. Surat rekomendasi dari kepala sekolah. Format surat
dapat diunduh melalui (www.iainCurup.ac.id).
13. Foto copy kartu keluarga.
14. Foto copy rekening listrik bulan terakhir atau bukti
pembayaran PBB dari orangtua/wali. Jika tidak memiliki
rekening listrik, maka berupa Surat Keterangan dari RT.
15. Foto rumah tampak dengan, kamar mandi, dan dapur.
16. Foto yang bersangkutan bersama anggota keluarga.
17. Dokumen pendukung:
a. Surat keterangan/foto copy piagam prestasi di luar
sekolah.
b. Surat keterangan/foto copy ijazah tahfidz al-Qur’an
dari Ustadz/Pengasuh Pesantren.
c. Foto copy rekening PDAM bulan terakhir.
B. Ketentuan Pendaftaran
1. Seluruh berkas diurutan dan dimasukkan ke dalam
stopmap warna MERAH yang telah ditempel lembar cek
list (dapat diunduh di www.iainCurup.ac.id).
2. Tempat pendaftaran di Ruang Subbag. KAK (Gedung
Rektorat Lt. 3).
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3. Waktu pendaftaran mulai tanggal 19-27 Juli 2016.
4. Pengumuman lolos seleksi tanggal 1 September 2016 di
papan pengumuman dan website kampus.
Penutup
Adanya beasiswa bidik misi memberikan kesempatan
kepada mahasiswa IAIN Curup yang kurang mampu untuk
melanjutkan dan menyelesaikan studi dengan prestasi
akademik dan non akademik. Hal ini diharapkan dapat
diimplementasikan dengan baik dengan monitoring dan
evaluasi yang dilakukan secara berkala oleh Tim yang
ditetapkan oleh Rektor IAIN Curup di bawah koordinasi
Wakil Rektor III. Bagi mahasiswa yang tidak melakukan
kewajiban dan melanggar kode etik IAIN Curup akan dicabut
haknya dan tidak boleh mengajukan beasiswa pada semester
atau tahun berikutnya.
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PENUTUP
Buku panduan ini memberikan informasi tentang tata
cara melakukan proses pendaftaran dan registrasi untuk
menjadi calon mahasiswa IAIN Curup. Secara singkat, buku
panduan ini berisi tentang informasi umum dan pedoman
yang menyangkut pendaftaran, jalur penerimaan mahasiswa
baru, ketentuan registrasi, ketentuan pengunduran diri, serta
rincian perkiraan biaya mahasiswa baru tahun akademik
2016/2017. IAIN Curup sebagai Perguruan Tinggi Islam yang
unggul akan mengantarkan mahasiswa menjadi insan yang
memiliki nilai moralitas, intelektual, berdaya saing, berjiwa
enterpreunership, dan berwawasan kebangsaan Kebijakan
dalam penerimaan mahasiswa baru IAIN Curup mencakup
mutu prestasi dan reputasi akademik serta bakat pada
jenjang pendidikan
sebelumnya, equitas wilayah,
keberagaman budaya, kemampuan ekonomi dan gender.
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