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KATA PENGANTAR

Buku Panduan Penerimaan Mahasiswa Baru Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan
(IKIP) Mataram ini disusun dengan tujuan untuk memberikan informasi sistem seleksi dan
penerimaan kepada calon mahasiswa yang ingin melanjutkan studi di IKIP Mataram. Sistem
seleksi penerimaan mahasiswa baru di IKIP Mataram dilaksanakan melalui 2 (dua) jalur, yaitu
jalur prestasi dan jalur reguler.
Dalam panduan ini dijelaskan secara detail mengenai pilihan program studi, prosedur dan
syarat pendaftaran. Untuk itu, bila para calon mahasiswa masih menemukan ketidakjelasan dari
panduan ini, maka calon dapat menghubungi secara langsung kepada panitia untuk mendapatkan
informasi lebih lanjut.
Pedoman PMB Tahun Akademik 2018/2019 disusun berdasarkan hasil evaluasi
penerimaan mahasiswa baru tahun akademik sebelumnya serta diprediksi dapat digunakan untuk
kebutuhan penerimaan calon mahasiswa di tahun berikutnya.
Demikian dan atas kerjasamanya disampaikan terimakasih.

Mataram, Februari 2018
Rektor
Ttd
Prof. Drs. Kusno, DEA, Ph.D
NIK: 550 220 517
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INFORMASI UMUM

Website Penerimaan Mahasiswa Baru IKIP Mataram
 Website penerimaan mahasiswa baru IKIP Mataram: www.ikipmataram.ac.id.
 Informasi periode pendaftaran: http://www.ikipmataram.ac.id/informasi-pmb/.
 Website pendaftaran online dan cek hasil kelulusan: www.ikipmataram.ac.id/daftar.
Email Resmi
 Bagi Pendaftaran online semua informasi akan dikirimkan melalui email resmi dengan
alamat: rektorat@ikipmataram.ac.id dan humas@ikipmataram.ac.id.
SMS Resmi
 Seluruh pemberitahuan melalui SMS yang terkait tentang penerimaan mahasiwa baru
IKIP MATARAM akan dikirimkan dengan sender ID resmi: “IKIP MATARAM”.
Pengumuman Hasil Seleksi
 website: www.ikipmataram.ac.id klik Cek Hasil.
 SMS dikirim dengan sender ID.
 Surat Resmi dari IKIP Mataram.
 No telp.: 022-7202997.
 Kampus IKIP mataram.
Panitia Penerimaan Mahasiswa Baru
 Gedung Rektorat Lantai 2 IKIP Mataram: Jln. Pemuda no. 59 A. Mataram, NTB.
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BAB I
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

A. Penyelenggaraan Pendidikan
Penyelenggaraan pendidikan tinggi IKIP Mataram ditujukan untuk pemenuhan standar
kompetensi lulusan pada jenjang Sarjana dan Pascasarjana. Penyelenggaraan pendidikan
dilaksanakan dengan memenuhi standar nasional pendidikan tinggi didukung dengan prosedur
operasional baku yang telah ditetapkan, sehingga lulusan yang dihasilkan berkualitas sesuai
dengan capaian pembelajaran yang ditetapkan oleh setiap program studi.
Dalam rangka keberlanjutan eksistensi IKIP Mataram, dilaksanakan kegiatan Penerimaan
Mahasiswa Baru (PMB) yang jadwal dan rangkaian kegiatannya diatur

dalam Kalender

akademik IKIP Mataram dan pedoman penerimaan mahasiswa baru tahun berjalan. Prinsip yang
dikedepankan dalam penyelenggaraan Penerimaan Mahasiswa Baru sebagai berikut.
a. Adil dan tidak diskriminatif yaitu tidak membedakan jenis kelamin, agama, suku, ras, umur,
kedudukan sosial dan tingkat kemampuan ekonomi calon mahasiswa, dengan tetap
memperhatikan potensi calon mahasiswa dan kekhususan perguruan tinggi yang
bersangkutan.
b. Transparan dan akuntabel yaitu pendaftaran, seleksi, dan pengumuman dilakukan secara
terbuka, serta jumlah mahasiswa baru yang diterima sesuai dengan daya tampung setiap
program studi.

B. Visi, Misi, dan Tujuan.
1. Visi
Menjadi lembaga pendidikan dan tenaga kependidikan terkemuka, inovatif, produktif, dan
berkarakter.
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2. Misi
a. Menyelenggarakan pendidikan akademik dan profesi kependidikan dalam rangka
menyiapkan tenaga kependidikan yang profesional sesuai tuntutan pembangunan dan
kebutuhan masyarakat;
b. Menyelenggarakan penelitian untuk pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni
(IPTEKS) di bidang pendidikan;
c. Mendarmabhaktikan keahlian dalam bidang IPTEKS untuk kepentingan masyarakat;
d. Mengembangkan iklim akademik pendidikan tinggi yang kondusif yang sesuai dengan
etika dan budaya bangsa;
e. Menjalin kerjasama dengan berbagai pihak dengan prinsip saling menguntungkan demi
kemajuan IKIP Mataram;
f. Mengembangkan IKIP Mataram sebagai pusat unggulan dalam pendidikan dan pelatihan
khususnya pendidikan olahraga, pendidikan sains dan matematika sekolah;
g. Mengembangkan kualitas dan kapabilitas sumber daya manusia dalam upaya peningkatan
kualitas kelembagaan IKIP Mataram;
h. Mmebangun sistem berbasis IT untuk pengelolaan IKIP Mataram yang berkualitas dan
berkelanjutan.

3. Tujuan
 Tujuan Bidang Pendidikan
a) Menghasiilkan lulusan yang profesional sesuai tuntutan pembangunan dan kebutuhan
masyarakat;
b) Terwujudnya SDM yang berkualitas bagi pengembangan kualitas kelembagaan IKIP
Mataram;
c) Menciptakan iklim akademik pendidikan tinggi yang kondusif sesuai dengan etika
dan budaya bangsa;
d) Terwujudnya IKIP Mataram sebagai pusat unggulan dalam pendidikan dan pelatihan
khususnya pendidikan olahraga, pendidikan sains dan matematika sekolah; da
e) Terwujudnya sistem pengelolaan institusi berbasis IT yang berkualitas dan
berkelanjutan.
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 Tujuan Bidang Penelitian
a) Menata dan mewujudkan kelembagaan penelitian yang sehat dan berkualitas, yang
mampu menghasilkan dan mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni
(IPTEKS) di bidang pendidikan yang bermanfaat bagi masyarakat dan kemajuan
bangsa;
b) Memanfaatkan sarana, prasarana dan pembiayaan dari berbagai sumber secara efektif
dalam pelaksanaan penelitian dan pengambngan ilmu pengetahuan teknologi dan
seni; dan
c) Menciptakan peneliti yang profesional dan berdaya saing tinggi untuk dapat
mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni (IPTEKS).
 Tujuan Bidang Pengabdian Kepada Masyarakat
a) Menata dan mengambangkan kelembagaan kegiatan pengadian kepada masyarakat
yang sehat dan berkualitas, yang mampu melaksanakan kegiatan pengabdian pada
masyarakat berdasarkan keahlian bidang IPTEKS yang bermanfaat bagi kemajuan
masnyarakat dan pembangunan nasional;
b) Mengusahakan sarana, prasarana dan pembiayaan dari berbagai sumber secara
efektif dan efisien dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian kepaa masyarakat;
c) Mengambangkan minat dan keahlian dosen dan mahasiswa dalam melaksanakan
kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
 Tujuan Bidang Kerjasama
a) Menciptakan kerjasama dengan berbagai pihak untuk kemajuan IKIP Mataram;
b) Meningkatkan kualitas dan kuantitas jejaring kerja sama dengan berbagai pihak dan
lembaga baik lokasi, regional, nasiona, dan internasional yang mendukung
peningkatan kinerja dan mutu IKIP Mataram;
c) Meningkatkan sumber penerimaan (reveneu generating) melalui pemanfaatan secara
optimal seluruh sumber daya yang ada; dan
d) Meningkatkan ketrampilan dan kemamupan sumber daya manusia dengan menjalin
hubungan kerjasama dengan berbagai pihak dan lembaga.
7

C. Jenjang Pendidikan
1. Program Sarjana
a. Program sarjana merupakan pendidikan akademik yang diperuntukkan bagi lulusan
pendidikan menengah atau sederajat sehingga mampu mengamalkan ilmu pengetahuan
dan teknologi melalui penalaran ilmiah.
b. Program sarjana menyiapkan mahasiswa menjadi intelektual dan/atau ilmuwan yang
berbudaya, mampu memasuki dan/atau menciptakan lapangan kerja, serta mampu
mengembangkan diri menjadi profesional.
2. Program Pascasarjana
a. Program Pascasarjana diperuntukkan bagi lulusan program sarjana atau sederajat
sehingga mampu mengamalkan dan mengembangkan ilmu pengetahuan dalam bidang
bahasa inggris dan/atau teknologi melalui penalaran dan penelitian ilmiah.
b. Program pascasarjana bertujuan mengembangkan mahasiswa menjadi intelektual,
ilmuwan yang berbudaya, mampu memasuki dan/atau menciptakan lapangan kerja serta
mengembangkan diri menjadi profesional.

D. Pilihan Fakultas dan Program Studi
Institut Keguruan Dan Ilmu Pendidikan (IKIP) Mataram Memiliki 4 Fakultas dan 11 pilihan
program studi sebagaimana dalam tabel berikut.

FAKULTAS

PROGRAM STUDI
Teknologi Pendidikan

FAKULTAS ILMU

Bimbingan dan Konseling

PENDIDIKAN

Adminsitrasi Pendidikan

(FIP)
Pendidikan Luar Sekolah

AKREDTIASI
B
(Berlaku sampai 21-07-2021)
B
(Berlaku sampai 17-06-2021)
B
(Berlaku sampai 26-08-2021)
B
(Berlaku sampai 04-08-2021)
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Pendidikan Biologi
FAKULTAS
PENDIDIKAN
MATEMATIKA DAN
IPA
(FPMIPA)

Pendidikan Matematika
Pendidikan Kimia
Pendidikan Fisika

FAKULTAS
PENDIDIKAN
OLAHRAGA DAN
KESEHATAN
(FPOK)
FAK. PENDIDIKAN
BAHASA DAN SENI
(FPBS)

Pendidikan Olahraga dan
Kesehatan

B
(Berlaku sampai 30-05-2022)
B
(Berlaku sampai 30-05-2022)
B
(Berlaku sampai 21-01-2021)
B
(Berlaku sampai 29-01-2021)
B
(Berlaku sampai 14-07-2021)

S1 Pendidikan Bahasa Inggris

B
(Berlaku sampai 01-08-2022)

S2 Pendidikan Bahasa Inggris

C
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BAB II
SISTEM PENERIMAAN MAHASISWA BARU

A. Sistem Penerimaan dan Seleksi Mahasiswa Baru
Sistem seleksi calon mahasiswa baru menggunakan tes tulis. Materi ujian tulis meliputi
bidang: Matematika, Fisika, Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris dengan nilai minimal 60. Bila
melebihi daya tampung akan diambil berdasarkan nilai tertinggi. Calon mahasiswa baru yang
dinyatakan lulus tes, dilaksanakan tes wawancara untuk mengetahui wawasan calon mahasiswa
baru serta latar belakang pendidikan calon mahasiswa tersebut.
Peserta tes akan dilayani secara “One Day Service”, artinya pelayanan dilakukan dalam
satu hari, dimana peserta dapat mendaftar dan mengikuti tes tertulis dan tes kesehatan dalam satu
hari. Peserta datang mendaftar, langsung mengikuti tes tertulis dan tes kesehatan secara bertahap.
Setelah itu peserta akan menerima pengumuman langsung melalui surat yang menyatakan lulus
atau tidak. Peserta yang lulus dapat langsung melakukan pembayaran Daftar Ulang ke BANK
yang telah ditunjuk oleh IKIP Mataram.
Penerimaan mahasiswa baru IKIP Mataram memberi kesempatan kepada lulusan SMA
sederajat untuk mengikuti pendidikan pada Program S1

melalui 2 (Dua) jalur, yaitu jalur

prestasi dan jalur test. Selain itu, IKIP Mataram memberikan penghargaan kepada calon
mahasiswa yang memiliki prestasi khusus. Uraian deatilnya sebagai berikut.
1.

Jalur Prestasi (Tanpa Tes)
Jalur Prestasi adalah jalur PMB khusus untuk pendaftar berprestasi dengan ketentuan

berikut ini.
a. Prestasi Akademik
Jalur yang diberikan kepada siswa berprestasi berdasarkan nilai rapor dan/atau siswa yang
meraih Juara Olimpiade berbagai mata pelajaran minimal juara 1 sampai dengan harapan 2,
minimal pada tingkat Kabupaten/Kota. Jalur prestasi akademik dikhususkan pada siswa yang
duduk di kelas XII dan lulus pada tahun terakhir, diterima berdasarkan:
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 Rata-rata nilai kognitif seluruh mata pelajaran kelas XI semester 1 dan 2, serta kelas XII
semester 1.
 Kriteria ketuntasan minimal (KKM) yang berlaku di sekolah 80 (delapan puluh).
 Siswa peraih juara olimpiade tidak disyaratkan sebagaimana persyaratan pada point satu
di atas.
b. Prestasi Non Akademik
i. Prestasi Bidang Olahraga
 Minimal Juara I tingkat Provinsi pada event olahraga yang dilaksanakan oleh KONI
Provinsi, Dinas tingkat provinsi yang membidangi olahraga dan Pengurus Provinsi
Cabang Olahraga. Prestasi dibuktikan dengan piagam atau sertifikat dan surat
keterangan prestasi tersebut dari KONI Provinsi atau Dinas Provinsi yang membidangi
olahraga.
 Juara I tingkat Kabupaten/Kota pada event olahraga yang dilaksanakan oleh KONI
Kabupaten/Kota, Dinas kabupaten/kota yang membidangi olahraga dan Pengurus
Kabupaten Olahraga. Prestasi dibuktikan dengan piagam atau sertifikat dan surat
keterangan prestasi tersebut dari KONI Kabupaten/Kota atau Dinas tingkat Kabupaten
yang membidangi olahraga.
 Juara I pada event olahraga yang dilaksanakan oleh IKIP Mataram. Prestasi dibuktikan
dengan sertifikat atau piagam yang dikeluarkan oleh IKIP Mataram.

ii.

Prestasi Bidang Seni
 Minimal juara I tingkat Provinsi lomba seni yang diselenggarakan secara resmi oleh
instansi pemerintah, atau pihak lainnya seperti RRI, TVRI, Museum, Asosiasi
Kesenian dan kebudayaan. Prestasi dibuktikan dengan sertifikat atau piagam dan surat
keterangan prestasi dari instansi penyelenggara kegiatan.
 Juara I tingkat Kabupaten lomba seni yang diselenggarakan secara resmi oleh instansi
pemerintah, RRI, TVRI, Museum, Asosiasi Kesenian dan pihak pihak lainnya yang
dianggap layak. Prestasi dibuktikan dengan sertifikat atau piagam dan surat keterangan
prestasi dari instansi penyelenggara kegiatan.
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 Juara I lomba seni dan budaya yang dilaksanakan oleh IKIP Mataram. Prestasi
dibuktikan dengan sertifikat atau piagam yang dikeluarkan oleh IKIP Mataram.

iii.

Prestasi Bidang Agama
 Minimal Juara I tingkat Provinsi dalam lomba MTQ, STQ atau sebutan lainnya yang
dilaksanakan oleh pemerintah, IKP Mataram, atau pihak terkait lainnya. Prestasi
dibuktikan dengan sertifikat atau piagam dan surat keterangan prestasi dari instansi
penyelenggara kegiatan.
 Minmal juara I tingkat kabupaten dalam lomba MTQ, STQ atau sebutan lainnya yang
sejenis. Prestasi dibuktikan dengan sertifikat atau piagam dan surat keterangan prestasi
dari instansi penyelenggara kegiatan.
 Juara I lomba MTQ, STQ atau sebutan sejenis yang dilaksanakan oleh IKIP Mataram.
Prestasi dibuktikan dengan sertifkat atau piagam yang dikeluarkan oleh IKIP Mataram.

iv.

Prestasi Bidang Sains
 Minimal juara I tingkat Provinsi pada olympiade MIPA, KIR, atau sebutan lainnya
yang dilaksanakan oleh pemerintah, IKIP Mataram, atau pihak lainnya. Prestasi
dibuktikan dengan sertifikat atau piagam dan surat keterangan prestasi dari instansi
penyelenggara kegiatan.
 Juara I tingkat kabupaten pada olympiade MIPA, KIR atau sebutan lainnya yang
dilaksanakan oleh pemerintah atau perguruan tinggi mitra IKIP Mataram di Nusa
Tenggara Barat. Prestasi dibuktikan dengan sertifikat atau piagam dan surat
keterangan prestasi dari instansi penyelenggara kegiatan.
 Juara I Olympiade MIPA, KIR, atau sebutan lainnya yang dilaksanakan oleh IKIP
Mataram. Prestasi dibuktikan dengan sertifkat atau piagam yang dikeluarkan oleh IKIP
Mataram.

v.

Prestasi Bidang Bahasa
 Minimal juara I tingkat Provinsi pada lomba debat bahasa inggris dan pidato bahasa
inggris yang dilaksanakan oleh pemerintah, IKIP Mataram, atau pihak lainnya.
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Prestasi dibuktikan dengan sertifikat atau piagam dan surat keterangan prestasi dari
instansi penyelenggara kegiatan.
 juara I tingkat Kabupaten pada lomba debat bahasa inggris dan pidato bahasa inggris
yang dilaksanakan oleh pemerintah, atau sekolah mitra IKIP Mataram. Prestasi
dibuktikan dengan sertifikat atau piagam dan surat keterangan prestasi dari instansi
penyelenggara kegiatan.
 juara I lomba debat bahasa inggris atau lomba pidato bahasa inggris yang dilaksanakan
oleh IKIP mataram. Prestasi dibuktikan dengan sertifkat atau piagam yang dikleuarkan
oleh IKIP Mataram.

2. Jalur Tes/Reguler
Jalur tes/reguler adalah sistem penerimaan mahasiswa melalui mekanisme tes, yaitu jalur
pendaftaran untuk semua pendaftar diluar kategori jalur prestasi.

3. Penghargaan Pendaftar Jalur Prestasi
Bagi pendaftar jalur prestasi yang lulus dengan kriteria berikut ini akan diberikan
penghargaan sebagai berikut.
a. Bebas biaya kuliah selama 4 (empat) semester berturut-turut untuk juara 1 minimal tingkat
provinsi.
b. Bebas biaya kuliah selama 2 (dua)

semester berturut-turut untuk juara I tingkat

kabupaten/Kota.
c. Bebas biaya kuliah 1 (satu) semester untuk juara I setiap lomba yang dilaksanakan secara
resmi oleh IKIP Mataram.

B. Tahapan Pendaftaran
Pendaftaran dan testing dapat dilaksanakan di IKIP Mataram dan dapat melalui MITRA
sesuai dengan persyaratan (jalur prestasi atau Reguler) yang sudah ditentukan oleh IKIP
Mataram. Mitra akan memberikan dan mengkoordinasikan

nama-nama kelulusan ke IKIP

Mataram dan daftar ulang dilaksanakan di Kampus IKIP Mataram.

Tahapan pendaftaran

dilakukan sebagai berikut.
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1. Membayar uang pendaftaran (untuk semua jalur pendaftaran).
Pembayaran uang pendaftaran bertempat di kantor-kantor BNI’46 di seluruh wilayah
Indonesia atau di sekretariat pendaftaran (kampus/lembaga mitra). Tanda bukti telah
melakukan pembayaran berupa kwitansi pembayaran dari Bank dan kwitansi dari panitia
pandaftaran. Adapun pendaftaran jalur test dan prestasi memiliki perbedaan berikut ini.
a. Pendaftar jalur test
Pendaftar mengikuti tes tulis berupa Tes Potensi Akademik (TPA). Pelaksanaan tes
terdiri dari dua opsi yaitu: (1) Peserta langsung tes setelah melakukan pendaftaran pada
hari yang sama; (2) Peserta melaksanakan tes pada hari berikutnya dengan
menyampaikan kepastian waktu untuk datang tes kepada panitia pedaftaran.
b. Jalur prestasi.
Pendaftar jalur prestasi tidak mengikuti tes tulis, karena penilaiannya berdasarkan
dokumen prestasi yang diajukan sebagai persyaratan.
2. Mengisi formulir pendaftaran dan melengkapi persyaratan.
Formulir pendaftaran disediakan panitia dan diisi pada saat pendaftar melakukan
pendaftaran.
3. Testing/penilaian portofolio (untuk jalur prestasi).
4. Daftar ulang
Pendaftar yang telah ditetapkan lulus melakukan daftar ulang sesuai dengan waktu yang telah
ditentukan dengan menyerahkan bukti pembayaran daftar ulang ke Biro Administrasi
Akademik dan Kemahasiswaan (BAAK), kemudian mengambil formulir daftar ulang untuk
mendapatkan Nomor Induk Mahasiswa (NIM). Rincian tertulis biaya perkuliahan dan
prosedur registrasi, informasi lengkapnya diberikan pada saat calon mahasiswa baru
melakukan daftar ulang di Biro Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan (BAAK) IKIP
Mataram menurut jadwal yang sudah ditetapkan. Jumlah biaya daftar ulang ditetapkan
dengan keputusan Rektor. Pendaftar yang tidak melakukan daftar ulang sampai batas akhir
pendaftaran dianggap mengundurkan diri.
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ALUR PENDAFTARAN MAHASISWA BARU

Alur Pendaftaran Jalur Testing
Membayar uang pendaftaran di
kampus atau BNI 46
Mengambil dan mengisi
formulir pendaftaran
Menyerahkan formulir yg dilengkapi
persyaratan dan mengambil kartu
tes
Mengikuti tes tulis
dan tes keterampilan (khusus pilihan
pertama olahraga)
Pengumuman kelulusan
Daftar ulang

Alur Pendaftaran Tanpa Testing (Jalur Prestasi)
Membayar uang pendaftaran di
kampus atau BNI 46
Mengambil dan mengisi
formulir pendaftaran
Menyerahkan formulir yg dilengkapi
persyaratan
Daftar Ulang
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C. Syarat Pendaftaran
1. Membayar uang pendaftaran Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ke Bank BNI 46
dengan nomor rekening: 41940526 atas nama Yayasan Pembina IKIP Mataram atau
sekretariat panitia MITRA PMB Tahun 2018/2019 yang ditunjuk oleh IKIP Mataram;
2. Mengisi formulir pendaftaran;
3. Menyerahkan foto copy ijazah yang sudah dilegalisir sebanyak 1 lembar (khusus lulusan
SMA/SMK/MA tahun 2018, apabila ijazah belum keluar dapat menggunakan surat
keterangan lulus sebanyak 1 lembar);
4. Foto copy ijazah yang sudah dilegalisir sebanyak 1 lembar bagi lulusan SMA/SMK/MA
tahun 2017 ke bawah.
5. Pas foto warna ukuran 3x4 sebanyak 1 lembar.
D. Pembatalan/Pengunduran Maba
1. Peserta yang telah membayar uang pendaftaran dan peserta tersebut membatalkan
menjadi mahasiswa di IKIP Mataram maka uang pendaftaran tidak dapat dikembalikan
dengan alasan apapun.
2. Untuk Mahasiswa pindahan jika hasil konversi tidak disetujui maka uang pendaftaran
tidak dapat dikembalikan.
3. Bagi peserta yang telah lulus atau terdaftar sebagai Mahasiswa di IKIP Mataram dan
telah membayar uang Daftar Ulang, bila mengundurkan diri karena diterima di Perguruan
Tinggi Lain atau dengan alasan apapun maka uang yang telah disetor ke rekening Bank
yang ditentukan oleh IKIP Mataram dapat dikembalikan sesuai dengan aturan Keuangan
IKIP Mataram dan dikenakan potongan sebesar 25%.
E. Biaya dan Pembayaran
1. Biaya Pendaftaran
 Biaya pendaftaran prodi diatur berdasarkan SK Rektor IKIP Mataram menurut
tahun akademik/angkatan dan harus dibayarkan melalui Bank BNI 46 dengan
Nomer Rekening: 41940526 atas nama YAYASAN PEMBINA IKIP MATARAM.
 Uang pendaftaran yang sudah dibayarkan ke Bank tidak dapat diminta/ditarik
kembali dengan alasan apapun.
16

2. Rincian Biaya Kuliah 8 Semester (Belum termasuk biaya PPL, KKN, Skripsi dan Wisuda)

No. Fakultas

Jumlah Pembayaran

Pembayaran
September

Januari

Maret

Juli

Semester I
Semester II

1.

FIP

Semester III
Semester IV
Semester V
Semester VI

Skema Pembayaran Cukup Meringankan,
Informasinya Ditulis dalam Lembar Tersendiri dan
Dapat Diperoleh Langsung di Bagian Biro Adminsitrasi
Akademik (BAAK) IKIP Mataram,
Via e-mail: rektorat@ikipmataram.ac.id atau Mitra PMB

Semester VII
Semester VIII

2.

FPMIPA,
FPOK dan
FPBS

Semester I
Semester II
Semester III
Semester IV
Semester V
Semester VI
Semester VII

Skema Pembayaran Cukup Meringankan,
Informasinya Ditulis dalam Lembar Tersendiri dan
Dapat Diperoleh Langsung di Bagian Biro Adminsitrasi
Akademik (BAAK) IKIP Mataram,
Via e-mail: rektorat@ikipmataram.ac.id atau Mitra PMB

Semester VIII

PASCA
3. BAHASA
INGGRIS

September

Januari

Maret

Juli

Semester I

2.800.000

2.800.000

-

-

Semester II

-

-

2.800.000

2.800.000

Semester III

2.800.000

2.800.000

-

-

Semester IV

-

-

2.800.000

2.800.000
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BAB III
PROMOSI DAN KERJASAMA
A. Promosi dan Kerja Sama
Penerimaan mahasiswa baru didahului dengan kegiatan

promosi, yaitu

melalui

penyebaran brosur ke sekolah-sekolah SMA dan sederajat oleh sivitas akademika (mahasiswa,
dosen dan karyawan) dan alumni. Maka dari itu IKIP Mataram telah membentuk Tim promosi
penerimaan mahasiswa baru untuk melakukan berbagai kegiatan dalam rangka meningkatkan
animo calon mahasiswa agar masuk ke IKIP Mataram, seperti:
a. Melakukan kerjasama dengan sekolah - sekolah, instansi pemerintah dan swasta.
b. Mengadakan kunjungan untuk melakukan presentasi pengenalan kampus dan pelatihan di
SMU/SMK sederajat.
c. Mengadakan berbagai kegiatan seperti seminar, workshop, dan kegiatan kemahasiswaan
yang melibatkan siswa SMU/SMK sederajat.
d. Melakukan kegiatan yang melibatkan unsur dinas pemerintah dan perusahaan seperti
penyuluhan tentang kewirausahaan UMKM (Usaha Kecil Menengah dan Koperasi)
dengan melibatkan dinas koperasi dan kamar dagang dan industri sebagai narasumber,
bakti sosial kepanti asuhan dengan melibatkan perusahaan terdekat.
Upaya untuk meningkatkan rasio persaingan untuk mendapatkan calon mahasiswa yang
lebih bermutu diupayakan melalui berbagai sosialisasi dan promosi. Sosialisasi dan promosi
Program Sarjana dilakukan melalui berbagai media antara lain dengan:
a. Brosur leaflet yang dikirimkan ke berbagai seko;ah SLTA dan pondok pesantren;
b. Penyampaian informasi melalui media elektronik (Web-site) di situs IKIP Mataram;
c. Presentasi Program S-1 di setiap acara pertemuan dengan instansi terkait (SMU, Diknas,
Pemda, industri dan lain-lain) yang dilakukan bersama-sama dengan kegiatan
pelaksanaan visitasi PPL/KKN;
d. Lomba seni dan olah raga yang melibatkan siswa SMU/SMK yang dilakukan oleh
kelembagaan mahasiswa IKIP Mataram.
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B. Langkah-langkah Kerjasama
Dalam rangka mempermudah akses pendaftaran, IKIP Mataram menjalin kerjasama
(kemitraan) dengan sekolah maupun pihak non sekolah. Tahapan dalam menjalin kemitraan
sebagai berikut:
1. Penjajakan dengan sekolah maupun pihak non sekolah calon mitra;
2. Pembahasan dan penyusunan draf kerjasama;
3. Penandatangan kerjasama;
4. Pelaksanaan kerjasama;
5. Evaluasi.
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BAB IV
INSTRUMEN PENERIMAAN MAHASISWA BARU
DAN
PENETAPAN LULUS SELEKSI
A. Instrumen Penerimaan Mahasiswa Baru
a. Kepanitiaan yang dibentuk dan diangkat dengan keputusan Rektor
b. Dokumen persyaratan pendaftaran jalur reguler.
c. Dokumen soal ujian.
d. Sistem Informasi Pendaftaran Online/offline.
e. Sistem Informasi Ujian PMB.
f. Hasil ujian PMB IKIP Mataram berbasis komputer dengan minimal nilai  60 (Enam
puluh).
g. Dokumen persyaratan pendaftaran Prestasi
h. Data-data dokumen di jenjang sebelumnya. Calon mahasiswa baru dari alih program
dan pindahan calon mahasiswa alih program adalah mahasiswa yang berasal dari
jenjang D2, D3, Sarjana Muda dari Perguruan Tinggi Negeri/Swasta Terakreditasi
yang akan melanjutkan pada jenjang S1 dan/atau mahasiswa pindahan dari Perguruan
Tinggi Negeri/Swasta Terakreditasi.
Perlu diketahui untuk calon mahasiswa baru dari jalur prestasi akademik, akan
medapatkan beberapa kemudahan berikut:
-

Dapat memilih salah satu prodi di IKIP Mataram;

-

Tidak perlu mengikuti tes;

-

Diterima disalah satu program studi;

-

Bebas biaya pendaftaran.

Adapun calon mahasiswa dari jalur non akademik, mendapatkan fasilitas tidak perlu
mengikuti tes dan bebas dari biaya pendaftaran.
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B. Pengambilan Keputusan dan Penetapan Kelulusan
Sistem Pengambilan Keputusan

diterima tidaknya calon Mahasiswa Baru Program

Magister dan Sarjana mengacu pada SOP Penerimaan Mahasiswa Baru. Mahasiswa yang
diterima disahkan melalui Keputusan Rektor IKIP Mataram yang didasarkan pada hasil Tes
Potensi Akademik (TPA) dan Hasil verifikasi kelengkapan berkas mahasiswa baru.
Penilaian hasil ujian dan rekapitulasi nilai hasil ujian dilakukan oleh Panitia PMB. Hasil
rekapitulasi nilai dirapatkan dalam rapat bersama antara Rektor IKIP Mataram dengan para
Ketua Program Studi untuk mengambil keputusan rapat dalam menentukan penerimaan
mahasiswa baru. Demikian pula Untuk jalur masuk non test, pengambilan keputusan dilakukan
melalui rapat antara Rektor IKIP Mataram dan panitia seleksi yang melibatkan para Ketua Prodi.
Penetapan kelulusan dilakukan dengan meknasime sebagai berikut:
1. Penentuan kelulusan (pendaftar jalur testing/jalur prestasi) dilakukan oleh panitia bagian
testing;
2. Hasil testing diumumkan/diberikan diberikan 15 menit setelah testing dalam bentuk surat
kelulusan.
3. Hasil verifikasi dokumen untuk jalur prestasi dapat langsung diberikan 30 menit setelah
dokumen diterima.
4. Penetapan kelulusan dalam bentuk surat keterangan kelulusan yang ditandatangani oleh
Ketua/Sekretaris Panitia PMB.
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