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1. TUJUAN 

 

1.1 Menjelaskan Jalur dan jenis seleksi dan pendaftaran calon mahasiswa 

1.2  Persyaratan , prosedur seleksi, dan pendaftaran calon mahasiswa 

1.3  Waktu seleksi dan pendaftaran calon mahasiswa 

 
2. RUANG LINGKUP 

 

2.1  Jalur-jalur seleksi dan pendaftaran mahasiswa baru 

2.2  Tata cara dan persyaratan yang dipelukan dalam penerimaan mahasiswa baru 

2.3  Unit kerja yang terlibat dalam penerimaan mahasiswa baru 
 

3. DEFINISI 
 

3.1 Pendaftaran mahasiswa IAIN Ponorogo ada tiga jalur, yaitu jalur SPAN-PTKIN, UM-

PTKIN, dan jalur mandiri. 

3.2 Calon mahasiswa baru adalah setiap lulusan SLTA atau sederajat dan mendaftar sebagai calon 

mahasiswa yang memenuhi persyaratan yang ditentukan. 

3.3 Jalur pendaftaran adalah pola atau jenis seleksi penerimaan mahasiswa baru. 

 
4. PENGGUNA 

 

4.1 Pimpinan Institut 

4.2 Panitia Penerimaan Mahasiswa Baru 

4.3 Sekolah asal calon mahasiswa 

4.4 Calon mahasiswa 

 
5. PROSEDUR SELEKSI DAN PENDAFTARAN MAHASISWA BARU 

 

5.1 Seleksi dan pendaftaran mahasiswa baru jalur SPAN-PTKIN/ non tes 
5.1.1 Seleksi melalui jalur SPAN-PTKIN/ non tes bertujuan memberi penghargaan kepada 

siswa-siswi yang berprestasi untuk menjadi mahasiswa IAIN Ponorogo tanpa melalui 
tes pada semua jurusan yang dipilih dan agar IAIN Ponorogo memperoleh mahasiswa 
yang memiliki kepribadian unggul dan diharapkan dapat berprestasi di IAIN Ponorogo. 

5.1.2 Prosedur pendaftaran dan seleksi SPAN-PTKIN mengikuti ketentuan dari Panitia Pusat 
yang ditetapkan berdasarkan SK Menteri Agama RI. 

 

5.2 Seleksi dan pendaftaran mahasiswa baru jalur tes UM-PTKIN 
 

5.2.1 Seleksi jalur UM-PTKIN (Ujian Masuk Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri) 
adalah seleksi yang dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan mahasiswa yang 
berprestasi dan berkepribadian unggul yang berminat untuk mengikuti pendidikan di 
beberapa jurusan/ program studi di IAIN Ponorogo. 

5.2.2 Prosedur pendaftaran dan seleksi UM-PTKIN mengikuti ketentuan dari Panitia Pusat 
yang ditetapkan berdasarkan SK Menteri Agama RI. 

 



5.3 Seleksi dan pendaftaran mahasiswa baru Jalur Mandiri 
5.3.1 Yang dimaksud dengan seleksi Jalur Mandiri adalah seleksi yang dilakukan sendiri oleh 

IAIN Ponorogo. 
5.3.2 Pendaftaran dan seleksi dilakukan dengan mengikuti prosedur sebagai berikut. 

5.3.2.1 Pendaftar melakukan pendaftaran secara offline atau online. 
a. Pendaftaran secara offline dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut.  

1. Pendaftar membayar biaya pendaftaran langsung pada panitia. 

2. Mengisi formulir pendaftaran yang bisa diunduh dari website IAIN 

Ponorogo (www.iainponorogo.ac.id). 

3. Pendaftar menyerahkan kuitansi pembayaran pendaftaran beserta salinan 

ijazah yang telah dilegalisir (atau surat keterangan lulus) sebanyak 1 

(satu) lembar, dan memasukkannya kedalam stofmap untuk diverifikasi 

oleh panitia. 
b. Pendaftaran secara online dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut 

1. Pendaftar membayar biaya pendaftaran melalui bank yang ditunjuk; 
2. Pendaftar melakukan pendaftaran secara online melalui website IAIN 

Ponorogo (www.iainponorogo.ac.id).  
5.3.2.2 Peserta mengikuti tes masuk yang meliputi: 

a. Tes tulis komponen bahasa (Bahasa Arab dan Bahasa Inggris); 

b. Tes tulis komponen pengetahuan agama dan umum; 

c. Tes Kompetensi Akademik (TPA). 

5.4 Pengumumam hasil tes penerimaan mahasiswa baru IAIN Ponorogo disampaikan melalui 

website IAIN Ponorogo (www.iainponorogo.ac.id) dan ditempel di papan pengumuman IAIN 

Ponorogo. 

5.5 Peserta yang dinyatakan lulus melalui semua jalur pendaftaran dan seleksi mengikuti ujian 

lisan membaca Al Qur’an. 

 
6. REFERENSI 

 

6.1 Pedoman Penyelenggaraan Program Pendidikan IAIN Ponorogo  
 

6.2 ORTAKER IAIN Ponorogo Nomor 49 tahun 2016 

 

7. FLOWCHART 

No Aktivitas 

Pelaksana Mutu Baku 

Calon 

Mahasiswa 
Panitia 

Syarat/ 

perlengkapan 
Waktu Output 

1 Mengisi formulir 

pendaftaran 

  Formulir 5 menit  

2 Membayar biaya 

pendaftaran di panitia 

bagi offline dan 

membayar di bank yang 

di tunjuk bagi pendaftar 

online 

   5 menit  

3 Menyerahkan berkas 

pendaftaran 

  1. Salinan ijazah 

yang telah 

atau surat 

keterangan 

lulus yang 

sudah 

dilegalisir dari 

sekolah 

2. Foto berwarna 

3x4 sebanyak 

3 lembar 

3. Stopmap 

warna hijau 

2 menit Kwitansi 

pembayaran 

http://www.iainponorogo.ac.id/
http://www.iainponorogo.ac.id/
http://www.iainponorogo.ac.id/


4 Memberikan bukti 

pendaftaran kepada 

calon mahasiswa 

   2 menit Kartu ujian 

masuk 

dengan 

disertai foto 

pendaftar 

5 Mengikuti tes masuk   Kartu ujian 

masuk dengan 

disertai foto 

pendaftar 

4 jam  

6 Melakukan proses 

seleksi 

  Nilai tes 2 hari  

7 Mengumumkan hasil tes 

penerimaan mahasiswa 

baru IAIN Ponorogo 

  Pengumuman 1 

minggu 

Daftar 

peserta lolos 

seleksi tes 

PMB jalur 

mandiri 

8 Mahasiswa yang lulus 

seleksi melakukan 

registrasi 

  Bukti 

pembayaran 

UKT 

10 menit Daftar 

mahasiswa 

per jurusan 

 


