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KATA PENGANTAR 

 

Assalamu’alaikum Wr. Wb.  

 

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, 

Kami atas nama Pimpinan Universitas Aisyah Pringsewu mengucapkan selamat 

datang dan terima kasih atas kepercayaan saudara telah memilih Universitas Aisyah 

Pringsewu sebagai salah satu tujuan untuk melanjutkan studi. Buku Pedoman penerimaan 

mahasiswa baru Universitas Aisyah Pringsewu ini berfungsi sebagai panduan teknis dalam 

penerimaan mahasiswa baru. 

Buku panduan ini membantu saudara dalam melakukan proses pendaftaran dan 

registrasi untuk menjadi calon mahasiswa Universitas Aisyah Pringsewu. Secara singkat 

berisi tentang informasi umum pendaftaran, jalur penerimaan mahasiswa baru, ketentuan 

registrasi, ketentuan pengunduran diri,  serta rincian perkiraan biaya mahasiswa baru tahun 

akademik 2020/2021.  

Universitas Aisyah Pringsewu berupaya merekrut mahasiswa-mahasiswa yang 

unggul, yang kiranya mampu untuk diarahkan, dididik menjadi pribadi yang BEDA (Brave, 

Energetic, Dinamic, Akuntabel) serta mempunyai sikap dan perilaku yang berahlakul 

karimah sehingga mampu terbentuk pribadi yang unggul secara akademik dan juga unggul 

dalam hal kepribadian.  

Penerimaan Mahasiswa Baru Universitas Aisyah Pringsewu dibagi menjadi dua jalur 

penerimaan yaitu Jalur Regular dan Jalur Konversi/Pindahan. Setiap jalur penerimaan 

memiliki karakteristik yang berbeda-beda, namun semuanya dilaksanakan tanpa 

membedakan jenis  kelamin, suku, ras, kedudukan sosial, latar belakang politik dan tingkat 

kemampuan ekonomi seseorang. Program seleksi dilaksanakan secara obyektif karena hasil 

proses seleksi didasarkan pada kriteria penilaian yang diperoleh oleh calon mahasiswa dalam 

melaksanakan Ujian/Seleksi Masuk.  

Universitas Aisyah Pringsewu sebagai Universitas Islam yang BEDA yang akan 

mengantarkan mahasiswa menjadi insan yang memiliki nilai-nilai Ahlakul Karimah. Semoga 

Allah SWT selalu melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua.  Akhirnya, 

kami menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada  para pendaftar karena telah 

memilih Universitas Aisyah Pringsewu. Salam hangat dan selamat datang di kampus ungu 

kampus beda kampus kita tercinta. 

 

Wassalamu’alaikum Wr. Wb. 

 

Pringsewu, 20 Januari 2020 

Rektor Universitas Aisyah Pringsewu 

 

 

 

Hardono, S.Kep.,Ns.,M.Kep 
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BAB I INFORMASI UMUM PMB UAP 

 

PENDAHULUAN 

 

Universitas Aisyah Pringsewu (UAP) sampai saat ini telah berusia 10 tahun, usia yang masih 

relatif muda bagi sebuah perguruan tinggi. UAP yang berkedudukan di Jalan A. Yani No 1 A 

Tambahrejo Gadingrejo Pringsewu Lampung memiliki lokasi yang strategis bagi 

pengembangan dunia pendidikan karena mudah di akses dari arah manapun.  

 

Visi dan Misi Universitas Aisyah Pringsewu 
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Universitas Aisyah Pringsewu memiliki beberapa pilihan program studi yang terbagi kedalam  

3 Fakultas dengan 12 pilihan program studi untuk melanjutkan pendidikan pada tingkat 

perguruan tinggi atau universitas. Program Sarjana dan Diploma Tiga dapat dipilih untuk 

menghadapi tantangan masa depan. Program studi tersebut, diantaranya: (Laman Pilihan 

Program Studi http://pmb.aisyah.university.ac.id/program-studi) dan dapat dilihat pada tabel 

dibawah ini: 

 

 

 

http://pmb.aisyah.university.ac.id/program-studi
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Penerimaan mahasiswa baru Universitas Aisyah Pringsewu tahun akademik 2020/2021 

dilakukan secara : 

1. Langsung di Gedung Rektorat Lantai I Universitas Aisyah Pringsewu Jl. A. Yani No. 

1 A Tambahrejo, Gadingrejo Pringsewu   

2. Melalui Telpon/WA dengan No. Telp 08117200100/ 08131322223418  

3. Melalui online pada laman http://pmb.aisyahuniversity.ac.id.  

Pada menu tampilan awal diberikan pilihan untuk memilih gelombang pendaftaran. 

Periode gelombang pendaftaran terdiri dari enam gelombang dengan detail sebagai berikut:   

 Gelombang I → Januari 2020  

 Gelombang II → Februari 2020 

 Gelombang III → Maret 2020   

 Gelombang IV → April 2020  

 Gelombang V → Mei 2020  

 Gelombang VI → Juni 2020 

 Gelombang VII → Juli 2020 

 Setiap gelombang memiliki biaya SSP (Sumbangan Sarana Pendidikan) yang berbeda dan 

dapat dibayarkan secara dicicil selama 2 – 3 kali per Semester. Biaya SSP inilah yang 

membedakan besaran dana yang diperlukan pada awal perkuliahan.  
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Mengacu pada kebijakan 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 sosisal 

online dan cetak, elektronik melalui website Universitas Aisyah Pringsewu, serta melalui 

sivitas akademika (mahasiswa, dosen dan karyawan) dan alumni.  

Untuk menjaring mahasiswa tersebut, Universitas Aisyah Pringsewu melalui Team promosi 

penerimaan mahasiswa baru  telah melakukan berbagai kegiatan dalam rangka meningkatkan 

animo masyarakat, seperti:  
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a. Melakukan kerjasama dengan sekolah-sekolah, instansi pemerintah dan swasta  

b. Mengadakan kunjungan untuk melakukan presentase pengenalan 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.  

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. 

e. Website penerimaan mahasiswa baru Universitas Aisyah Pringsewu : 

pmb.aisyahuniversity.ac.id 

f. Informasi periode pendaftaran : http//pmb.aisyah.university.ac.id/informasi.pmb/ 

g. Website pendaftaran online dan cek hasil kelulusan: pmb.aisyah.university.ac.id/daftar 

h. Bagi pendaftaran online semua informasi akan dikirimkan melalui email resmidengan 

alamat: pmb@aisyahuniversity.ac.id 

i. Seluruh pemberitahuan melalui SMS yang terkait tentang penerimaan mahasiswa baru 

Universitas Aisyah Pringsewu dikirimkan dengan sender ID resmi “AisyahUniversity” 

j. Pengumuman Hasil Seleksi:\ 

-Website: pmb.aisyah.university.ac.id klik Cek Hasil 

- SMS dikirim dengan sender ID “Aisyah University” 

- No telp 022-7202997 

- Papan Pengumuman Universitas Aisyah Pringsewu Jl. A. Yani No.1 A Tambahrejo 

Gadingrejo Pringsewu 

k. Panitia Penerimaan Mahasiswa Baru 

Unit Penerimaan Mahasiswa Baru Universitas Aisyah Pringsewu 

Gedung Rektorat Lantai I Universitas Aisyah Pringsewu 

Jl. A. Yani No. 1 A Tambahrejo, Gadingrejo Pringsewu No. Telp/Fax Hotline 
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KEBIJAKAN 

 

Penerimaan Mahasiswa Baru Universitas Aisyah Pringsewu diselenggarakan dengan 

prinsip : adil dan tidak diskriminatif yaitu tidak membedakan asal daerah calon mahasiswa, 

jenis kelamin, suku, ras, antar golongan, umur, kedudukan sosial, latar belakang politik, dan 

tingkat kemampuan ekonomi calon mahasiswa, dengan tetap memperhatikan potensi calon 

mahasiswa dan kekhususan perguruan tinggi, untuk pertimbangan dari segi ideologi dan 

politik, bukan menjadi pertimbangan utama karena hak politik seseorang sudah dijamin oleh 

Undang-Undang, kecuali yang bersangkutan (calon mahasiswa) merupakan anggota atau 

simpatisan dari organisasi yang dilarang oleh Undang-Undang dan aturan hukum yang 

berlaku di Indonesia;  

Sebagai wujud kepedulian Universitas Aisyah Pringsewu  terhadap Calon Mahasiswa 

Baru yang memiliki potensi akademik dan non akademik namun kurang mampu secara 

ekonomi maka kepada calon mahasiswa tersebut dapat diberikan bantuan biaya pendidikan/ 

beasiswa yang jumlahnya bervariasi sesuai dengan kemampuan dan kondisi keuangan 

Universitas;  

Calon mahasiswa yang menyandang disabilitas atau cacat fisik tetap diperkenankan 

untuk mengikuti seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru yang diselenggarakan oleh Universitas 

Aisyah Pringsewu  selama ada motivasi dan kemauan yang kuat dari calon mahasiswa 

bersangkutan untuk menyelesaikan studinya di Universitas Aisyah Pringsewu ;  

1. Seluruh proses penerimaan mahasiswa baru (promosi, pendaftaran, seleksi, dll) pada 

semua program studi program sarjana dipusatkan di tingkat Universitas;  

2. Seluruh kegiatan penerimaan penerimaan mahasiswa baru (promosi, pendaftaran, 

seleksi, dll) dilaksanakan oleh Panitia Penerimaan Mahasiwa Baru (PPMB) yang 

ditunjuk dan diangkat oleh Rektor Universitas Aisyah Pringsewu  dengan Surat 

Keputusan (SK) Rektor;  

3. Masa jabatan Panitia Penerimaan Mahasiswa Baru (PPMB) Universitas Aisyah 

Pringsewu adalah 1 (satu) tahun akademik, dan setelahnya dapat dipilih/diangkat 

kembali;  

4. Penetapan calon mahasiswa baru yang telah lolos seleksi dan diterima menjadi 

mahasiswa dilakukan melalui Surat Keputusan (SK) Rektor Universitas Aisyah 

Pringsewu. Apabila terdapat penerimaan mahasiswa baru tidak melalui Surat 

Keputusan (SK) Rektor, maka status mahasiswa tersebut dinyatakan tidak sah;  
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5. Penyusunan Program Kerja dan Penggunaan Anggaran Panitia Penerimaan Mahasiswa 

Baru (PPMB) Universitas Aisyah Pringsewu  mengikuti prosedur pada tabel 1 berikut 

ini: 

No Aktifitas 

Unit Kerja 

Keterangan 
Universitas 

Panitia 

PMB 
Fakultas 

Bag Keu. 

Univ 

1 Rapat pimpinan 

Universitas 

tentang 

Penerimaan 

Mahasiswa Baru 

(PMB) UAP 

   

 

D1:  

Data Kapasitas 

tampung  mahasiswa 

baru dan Persyaratan 

Akademik & Adm. 

D2: 

Berita acara rapat 

pimpinan Univ. ttg 

Kebijakan PMB yang 

dapat ditempuh serta 

target perolehan 

mahasiswa baru. 

D3: 

Surat Keputusan 

Rektor UAP tentang 

Pengangkatan Panitia 

PMB. 

D4: 

Berita acara Rapat 

PPMB Ke-1 tentang 

Rencana Program 

Kerja (promosi, 

tempat Pendaftaran, 

Pendaftar, test, dll) 

D5: 

Data tentang 

Anggaran bagi 

Kegiatan PMB Tahun 

Berjalan. 

D6: 

Berita Acara Rapat 

PPMB ke-2 ttg 

Rencana Penggunaan 

Anggaran Kegiatan 

PMB 

D7: 

Surat Keputusan 

Rektor ttg Program 

Kerja dan Anggaran 

PMB Tahun Berjalan. 

2 Pembentukan 

Panitia 

Penerimaan 

Mahasiswa Baru 

(PMB) UAP 

3 Rapat Panitia 

PMB ke 1 tentang 

Rencana Program 

Kerja 

4 Rapat Panitia 

PMB ke II 

tentang rencana 

penggunaan 

anggaran 

5 Pengususlan 

Rencana Program 

Kerja dan 

Penggunaan 

Anggaran PMB 

kepada Pimpinan 

Universitas 

6 Evaluasi rencana 

program kerja dan 

anggaran PMB 

oleh Pimpinan 

Universitas 

7 Pengambilan 

keputusan atau 

persetujuan 

pimpinan 

Universitas 

tentang Program 

Kerja dan 

Penggunaan 

Anggaran PMB 

yang ditetapkan 

dengan Surat 

Keputusan Rektor 

MULAI 

1 D1 

D2 

2 

D3 3 

D4 

D5 

 

D7 SELESAI 

7 

4 

D6 

5 

6 
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BAB II PENERIMAAN MAHASISWA BARU 

 

KRITERIA PENERIMAAN MAHASISWA BARU  

 

Kriteria Umum Penerimaan Mahasiswa Baru di Universitas Aisyah Pringsewu adalah :  

1. Para lulusan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) dan yang sederajat;  

2. Para lulusan Sarjana Muda, Diploma dapat melanjutkan ke Strata 1;  

3. Mahasiswa transfer dari PT lain diatur sesuai aturan DIKTI.  

PROSEDUR PENERIMAAN MAHASISWA BARU  

1. Persyaratan Pendaftar  

Peserta mahasiswa baru tahun akademik 2020/2021 memiliki persyaratan sebagai 

berikut: 

a. Telah dinyatakan LULUS pada tingkat SLTA/SMA/SMK/MA/Sederajat  

b. Melakukan pembayaran biaya pendaftaran (biaya formulir) Rp. 150.000,-  

c. Melakukan ujian saringan masuk (USM), dan dinyatakan LULUS UAP  

d. Mempersiapkan semua berkas pendukung pada saat mendaftar:  

1) Mengisi formulir pendaftaran mahasiswa baru  

2) Scan pas Foto 3x4, KTP, Akta Kelahiran, Kartu Keluarga.  

3) Scan Ijasah bolak balik (dapat menyusul)  

e. Melakukan pendaftaran secara online pada laman  

http://pmb.aisyah.university.ac.id/  

SISTEM SELEKSI 

 

Sistem seleksi calon mahasiswa baru menggunakan tes tertulis dan tes kesehatan serta 

wawancara. Materi ujian tulis meliputi bidang: matematika, fisika, bahasa Indonesia, 

Bahasa Inggris dengan nilai minimal 60 bila melebihi daya tampung akan diambil nilai 

tertinggi maka calon mahasiswa baru tersebut dinyatakan lulus tes dan kemudian 

mengikuti tes kesehatan dan wawancara untuk mengetahui kondisi kesehatan dan 

wawasan calon mahasiswa baru serta latar belakang pendidikan calon mahasiswa 

tersebut. Lokasi penyelenggaraan tes tertulis berbasis computer, tes kesehatan di klinik 

AMC (Aisyah Medical Center) dan tes wawancara dilaksanakan di kampus Universitas 

Aisyah Pringsewu. 
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1. Penerimaan Mahasiswa Baru (Reguler)  

Penerimaan mahasiswa baru Universitas Aisyah Pringsewu (reguler) dilaksanakan 

dengan mengikuti prosedur sebagai berikut ini :  

Syarat Pendaftaran Mahasiswa Baru  

a. Membayar uang pendaftaran di bagian pendaftaran Universitas Aisyah 

Pringsewu ;  

b. Mengisi formulir pendaftaran dengan melampirkan fotocopy Ijazah dan Tranzkip 

Nilai SLTA dan yang sederajat atau Surat Tanda Kelulusan yang dilegalisir 

sebanyak 2 lembar serta pas photo 3 x 4 sebanyak 2 lembar. c. Fotocopy KTP 

dan Kartu Keluarga d. Mengikuti Ujian Masuk PMB  

Prosedur Penerimaan Mahasiswa Baru  

a. Mengambil formulir pendaftaran;  

b. Mengembalikan formulir pendaftaran yang sudah terisi dengan melampirkan 

persyaratan pendaftaran;  

c. Membayar uang pendaftaran;  

d. Kuitansi pendaftaran berlaku sebagai nomer pendaftaran dan nomer Ujian Masuk 

penerimaan mahasiswa baru; 

Kebijakan dalam penerimaan mahasiswa baru Universitas Aisyah Pringsewu 

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 untuk mahasiswa 

reguler:  

2. Melalui Jalur Prestasi (akademik dan non akademik) 

Jalur prestasi adalah Mahasiswa baru yang diterima melalui Prestasi Akademik dan 

Prestasi Non akademik yang diperoleh Siswa di SMA/SMK dan Sederajat. Jalur 

Prestasi hanya dapat diikuti oleh siswa SMA/SMK dan Sederajat yang akan lulus 

pada tahun yang sedang berjalan, yang mempunyai prestasi sebagai berikut:  

1) Memiliki peringkat ke-I sampai X di kelasnya selama 5 semester berturut-turut 

dengan mendapat rekomendasi dari Kepala  Sekolah.  

2) Rata-rata nilai rapor kelas X (kelas 1) dan XII (kelas 3) lebih besar atau sama 

dengan 8,5.  

3) Juara I, II, atau III pada lomba/kejuaraan akademik, minimal tingkat 

kabupaten/kota yang diakui oleh Dinas Pendidikan setempat, pada waktu 

menjadi siswa SMU/SMK sederajat baik perorangan maupun beregu. 
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4) Juara I, II, atau III prestasi olahraga atau seni, minimal tingkat kabupaten/kota, 

yang diakui Dinas terkait, pada waktu menjadi siswa SMU/SMK Sederajat 

baik perorangan maupun beregu. 

a. Melalui ujian tes tertulis 

e. Calon mahasiswa mengikuti Ujian Masuk penerimaan mahasiswa baru sesuai 

dengan jadwal yang diatur oleh Panitia Penerimaan Mahasiswa baru;  

f. Calon mahasiswa menerima hasil Ujian Masuk PMB;  

g. Bagi pendaftar (calon mahasiswa) yang tidak mengikuti Ujian Masuk/ tes maka 

secara otomatis dinyatakan gugur.  

Penerimaan Mahasiswa Baru melalui ujian tes tertulis mengikuti prosedur pada 

gambar 1 berikut ini : 

 

 

Gambar: Prosedur penerimaan mahaisswa baru regular tes 

 

CAMABA 

PPMB 

Mengambil Formulir Pendaftaran 

Brosur Penerimaan Mahasiswa Baru, Ijazah 

SMA/Sederajat 

CAMABA 

PPMB 

Mengisi dan menyerahkan kembali Form dan 

Melampirkan Persyaratan Pendaftaran ke 

Panitia 
Form Pendaftaran, Lampiran Persyaratan 

CAMABA 

PPMB 

Melengkapi Persyaratan dan Menyerahkan 

Kembali Formulir Pendaftaran ke Panitia 

Form Pendaftaran, Lampiran Persyaratan 

CAMABA 

PPMB 

Mengikuti Seleksi/Tes Sesuai Dengan Jadwal 

Gelombang Pendaftaran 

Kwitansi Pendaftaran 

CAMABA 

PPMB 

Menerima hasil Tes/Seleksi 

Hasil Tes Seleksi 

CAMABA 

PPMB 

Membayar Uang Pendaftaran 

Kwitansi Pembayaran 

Berkas Sesuai Persyaratan 

Daftar Ulang/Her Registrasi 

Ya 
Tidak 

Prosedur Penerimaan 

Mahasiswa Baru UAP 
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Penerimaan mahasiswa baru Universitas Aisyah Pringsewu pindahan/ transfer  

dilaksanakan dengan mengikuti prosedur sebagai berikut :  

1. Syarat Pendaftaran  

a. Membayar uang pendaftaran di bagian pendaftaran;  

b. Menyerahkan pas photo 3 x 4 terbaru sebanyak 2 lembar;  

c. Mengisi formulir pendaftaran dan khusus bagi calon mahasiswa yang telah memiliki 

ijasah Sarjana Muda/ Diploma dari Perguruan Tinggi/ Kedinasan harus melampirkan: 

1) Foto copy ijasah negara dan transkrip kumulatif yang dilegalisir oleh Perguruan 

Tinggi/ Kedinasan yang bersangkutan serta;  

2) Fotocopy Ijazah SLTA dan sederajat yang dilegalisir, masing-masing berkas 

sebanyak 2 lembar.  

d. Mengisi formulir pendaftaran dan khusus bagi calon mahasiswa yang telah memiliki 

ijasah Sarjana Muda/ Diploma dari Perguruan Tinggi Swasta harus melampirkan :  

1) Fotocopy ijasah negara dan transkrip ujian negara yang dilegalisir oleh Kopertis 

asal;  

2) Fotocopy transkrip kumulatif yang dilegalisir Perguruan Tinggi Swasta yang 

bersangkutan serta;  

3) Fotocopy STTB SLTA dan yang sederajat yang dilegalisir, masing-masing 

sebanyak 2 lembar.  

e. Mengisi formulir pendaftaran dan khusus bagi calon mahasiswa yang belum 

memiliki ijasah Sarjana Muda / Diploma dari Perguruan Tinggi Negeri/ Kedinasan 

harus melampirkan :  

1) Surat Keterangan Pindah dari Perguruan Tinggi Asal;  

2) Fotocopy Transkrip Kumulatif yang dilegalisir Perguruan Tinggi asal;  

3) Fotocopy STTB SLTA dan yang sederajat yang dilegalisir, masing-masing  

sebanyak 2 lembar.  

4) Fotocopy KTP dan Kartu Keluarga 

f. Mengisi formulir pendaftaran dan khusus bagi calon mahasiswa yang belum  

memiliki Ijasah Sarjana Muda/ Diploma dari Perguruan Tinggi swasta harus 

melampirkan :  

1) Surat Keterangan Pindah dari Perguruan Tinggi asal;  

2) Fotocopy Transkrip Kumulatif yang dilegalisir Perguruan Tinggi asal;    

3) Fotocopy STTB SLTA dan yang sederajat yang dilegalisir, masing-masing 

sebanyak 2 lembar.  
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4) Fotocopy KTP dan Kartu Keluarga  

Prosedur Penerimaan Mahasiswa Transfer/ Pindahan  

a. Mengambil formulir pendaftaran;  

b. Mengembalikan formulir pendaftaran yang sudah terisi dengan melampirkan 

persyaratan pendaftaran;  

c. Membayar uang pendaftaran;  

d. Kuitansi Pendaftaran berlaku sebagai nomer pendaftaran;  

e. Seleksi berkas pendaftaran yang didasarkan pada : memiliki transkrip minimal 1 

(satu) semester dan maksimal 10 semester dengan masa studi di Universitas Aisyah 

Pringsewu  minimal 2 Semester; IPK minimal 2,00 dan persentase nilai D maksimal 

20% dari Mata Kuliah yang ditempuh;  

f. Pihak Program Studi melakukan konversi/ Alih Kredit Mata Kuliah;  

g. Calon mahasiswa menerima hasil konversi/ Alih Kredit Mata Kuliah.  

Penerimaan Mahasiswa Baru Universitas Aisyah Pringsewu  Transfer/ Pindahan  

mengikuti prosedur pada gambar 2 berikut ini : 

 

Gambar: Prosedur penerimaan mahaisswa baru Konversi/Pindahan 

 

CAMABA 

PPMB 

Mengambil Formulir Pendaftaran 

Brosur Penerimaan Mahasiswa Baru 

CAMABA 

PPMB 

Menyeleksi Berkas Pendaftaran yang didasarkan 

pada ketentuan yang berlaku 

Berkas Pendaftaran 

CAMABA 

PPMB 

Calon Mahaiswa Tidak Dapat Diterima 

Berkas Pendaftaran 

CAMABA 

PPMB 

Menerima Hasil Konversi/Alih Kredit Mata 

Kuliah 

Hasil Konversi/Ahli Kredit Mata Kuliah 

KAPRODI 

PPMB 

Melakukan Konversi/Alih Kredit Mata Kuliah 

Berkas Pendaftaran 

Calon Mahasiswa Memenuhi 

Persyaratan 

Daftar Ulang/Her Registrasi 

Ya 
Tidak 

Prosedur Penerimaan 
Mahasiswa konversi/Pindahan 
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Penerimaan Mahasiswa Warga Negara Asing (WNA)  

1. WNA yang mendaftarkan diri sebagai mahasiswa Universitas Muhammadiyah  

melalui jalur seleksi harus melampirkan sebagai berikut:  

a. Daftar riwayat hidup;  

b. Fotokopi ijazah dan transkrip yang telah disahkan oleh yang berwenang;  

c. Surat pernyataan sponsor atau penanggung jawab mengenai dukungan biaya;  

d. Surat rekomendasi yang diterbitkan oleh kedutaan besar Indonesia di wilayah 

negara asing yang bersangkutan;  

e. Fotokopi paspor dengan masa berlaku minimal satu tahun;  

f. Surat pernyataan bahwa selama menjadi mahasiswa pemohon tidak akan bekerja, 

tidak akan terlihat dalam kegiatan politik, dan bersedia mematuhi semua peraturan 

perundang-undangan yang berlaku;  

g. Pas foto dua lembar berwarna berukuran 3 x 3 cm; dan  

h. Surat pernyataan kesehatan dari dokter yang berwenang.  

2. WNA yang dinyatakan diterima sebagai mahasiswa Universitas Muhammadiyah 

Surabaya wajib: 

a. Melaksanakan pembayaran uang pendaftaran;  

b. Melaksanakan registrasi administratif dan registrasi akademik;  

c. Mengurus dan memperoleh izin belajar dari Direktorat Jenderal Pendidikan 

Tinggi;  

d. Mengurus dan memperoleh izin tinggal; dan  

e. Menyampaikan laporan kepada kedutaan besar negaranya.  

3. Besar biaya pendidiakan baik berupa SPP maupun dana pengembangan bagi 

mahasiswa WNA diatur dalam peraturan tersendiri. 

4. Mahasiswa WNA yang memerlukan penyesuaian dan/atau peningkatan kemampuan 

berbahasa Indonesia dapat mengikti Program Bahasa Indonesia untuk Penutur Asing 

(BIPA) yang diselenggarakan dengan ketentuan dan biaya tersendiri.  

5. Ketua program studi dapat menetapkan kewajiban bagi seorang mahasiswa WNA 

untuk mengikuti program BIPA apabila menurut penilaiannya mahasiswa tersebut 

memerlukan peningkatan kemampuan bahasa Indonesia. 
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BAB III PROSEDUR PENDAFTARAN ONLINE  

 

Prosedur pendaftaran online di kampus Universitas Aisyah Pringsewu dirancang 

untuk mempermudah mahasiswa baru. Berikut prosedur pendaftaran online: 

Melakukan pendaftaran secara online pada laman http://pmb.aisyahuniversity.ac.id/ 

 

 

Proses penerimaan mahasiswa baru (PMB) diawali dengan pendaftaran yang 

dilaksanakan secara online. Mahasiswa diharapkan untuk mempelajari dan membaca 

dengan seksama langkah-langkah pendaftaran online: 

 

 

 

http://pmb.aisyahuniversity.ac.id/
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Langkah 1 (Jalur Pendaftaran) Tampilan awal 

 http://pmb.aisyahuniversity.ac.id/?page-registrasi. 

 

 

Langkah 2 Mengisi biodata, nomor telfon/wad an membuat password 

 

 

 

 

 

 

http://pmb.aisyahuniversity.ac.id/?page-registrasi
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Langkah 3 Login Mahasiswa Baru untuk melengkapi biodata 

 

Langkah 4 Upload Bukti Pembayaran registrasi untuk mengikuti tes seleksi PMB 

 

 

Langkah 5 Ketika calon mahasiswa sudah membayar uang pendaftaran pihak panitia akan 

menghubungi peserta untuk melakukan tes tertulis dan tes kesehatan di kampus.  
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BAB IV INSTRUMEN PMB 

 

INSTRUMEN 

 

Instrumen prosedur penerimaan mahasiswa baru terbagi menjadi dua yaitu :  

1. Jalur Reguler Untuk jalur regular instrument penerimaan mahasiswa baru adalah sebagai 

berikut:  

a. Kepanitiaan yang dibentuk dan diangkat melalui SK Rektor,  

b. Dokumen persyaratan pendaftaran/ formulir isian, 

Formulir isian dipergunakan untuk mencatat dan merekam informasi tentang biodata 

calon mahasiswa baru Universitas Aisyah Pringsewu  yang mendaftarkan diri. 

Formulir isian dapat berwujud cetak maupun online.  

c. Dokumen soal ujian tes tertulis 

Tes Tertulis dapat berupa Tes Potensial Akademik (TPA), Tes Pengetahuan Dasar 

Umum, Tes Bahasa Inggris, serta tes tertulis lain yang dianggap perlu dan relevan.  

d. Dokumen tes kesehatan  

Tes kesehatan dilaksanakan di Aisyah Medikal Center (AMC) dengan prosedur 

pemeriksaan kesehatan secara umum dan pemeriksaan kondisi fisik dan kemampuan 

melihat tes buta warna, pendengaran dan kondisi kecacatan fisik guna memenuhi 

syarat kondisi kesehatan di fakultas kesehatan. 

e. Dokumen tes wawancara 

Tes wawancara dilaksanakan kepada setiap calon mahasiswa baru Universitas 

Aisyah Pringsewu  yang telah lolos dari tes tertulis. Rambu-rambu pertanyaan tes 

wawancara kepada calon mahasiswa baru adalah sebagai berikut :  

1) Motivasi studi calon mahasiswa;  

2) Kesesuaian asal SMU (jurusan) calon mahasiswa dengan program studi yang 

akan ditempuh di UAP;  

3) Prestasi calon mahasiswa selama di sekolah asal;  

4) Perkiraan kemampuan calon mahasiswa menyelesaikan studi;  

5) Bakat calon mahasiswa disesuaikan dengan program studi yang akan 

ditempuh; 

6) Dukungan biaya calon mahasiswa selama studi;  

7) Dukungan keluarga;  
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8) Keterkaitan calon mahasiswa dengan organisasi-organisasi sejalan/ 

mendukung eksistensi UAP;  

9) Keterkaitan calon mahasiswa dengan organisasi-organisasi yang menghambat 

eksistensi UAP;  

10) Penampilan fisik;  

11) Kondisi kesehatan;  

12) Hobi/bakat/ kegemaran calon mahasiswa;  

13) Ketergantungan calon mahasiswa terhadap Narkoba;  

14) Serta pertanyaan lain yang dianggap perlu dan relevan.  

f. Sistem Informasi Pendaftaran Online/offline.  

g. Sistem Informasi Ujian PMB.  

h. Hasil ujian PMB Universitas Aisyah Pringsewu berbasis komputer dengan minimal 

nilai >=60 (Enam puluh).  

i. Data-data dokumen di jenjang sebelumnya. 

KETENTUAN PELAKSANAAN TES/UJIAN SELEKSI PENERIMAAN 

MAHASISWA BARU  

1. Tes Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru dikoordinasikan oleh Panitia Penerimaan 

Mahasiswa Baru (PPMB) Universitas Aisyah Pringsewu ;  

2. Dalam melaksanakan tes seleksi penerimaan mahasiswa baru, ketua Panitia 

Penerimaan Mahasiswa Baru dapat menunjuk koordinator pelaksana tes;  

3. Koordinator pelaksana tes seleksi penerimaan mahasiswa baru dapat menunjuk dosen, 

staff akademik/karyawan Universitas Aisyah Pringsewu  untuk menjadi pengawas tes 

tertulis dan petugas wawancara kepada calon mahasiswa;  

4. Pengawas tes tertulis wajib mengisi berita acara dan mengawasi peserta agar tidak 

terjadi kecurangan;  

5. Pengawas tes tertulis menyerahkan hasil tes tertulis peserta kepada koordinator 

pelaksana tes seleksi mahasiswa baru untuk dikoreksi dan dinilai;  

6. Calon mahasiswa yang telah melaksanakan tes tertulis dapat melanjutkan untuk 

mengikuti tes wawancara;  

7. Hasil tes wawancara diserahkan oleh petugas kepada koordinator pelaksana tes seleksi 

penerimaan mahasiswa baru;  

8. Koordinator pelaksana tes seleksi penerimaan mahasiswa baru menilai hasil tes 

tertulis dan wawancara calon mahasiswa secara keseluruhan;  
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9. Koordinator pelaksana tes menyampaikan hasil tes seleksi penerimaan mahasiswa 

baru kepada calon mahasiswa;  

10. Koordinator pelaksana tes seleksi penerimaan mahasiswa baru melaporkan hasil tes 

seleksi penerimaan mahasiswa baru kepada Ketua Panitia Penerimaan Mahasiswa 

Baru Universitas Aisyah Pringsewu ;  

11. Ketua Panitia Penerimaan Mahasiswa Baru melaporkan hasil tes seleksi penerimaan 

mahasiswa baru kepada Rektor Universitas Aisyah Pringsewu ;  

12. Ketentuan bagi peserta tes seleksi penerimaan mahasiswa baru adalah sebagai berikut 

:  

b. Peserta yang boleh mengikuti tes seleksi penerimaan mahasiswa baru adalah calon 

mahasiswa yang telah memenuhi kriteria dan persyaratan yang ditentukan;  

c. Peserta memasuki ruangan yang telah ditentukan panitia serta harus menempati 

tempat duduk sesuai nomer pendaftaran;  

d. Peserta mengerjakan soal-soal tes yang telah dipersiapkan oleh panitia sesuai 

dengan batas waktu yang telah ditentukan;  

e. Selama mengikuti tes, peserta dilarang meninggalkan ruangan kecuali seijin 

pengawas tes;  

f. Apabila terdapat kecurangan pada saat tes berlangsung, pengawas harus mencatat 

peserta yang melakukan kecurangan dalam berita acara pelaksanaan tes seleksi;  

g. Peserta tes yang melakukan kecurangan dinyatakan gugur;  

h. Apabila waktu yang disediakan sudah habis, pengawas mengambil lembar 

jawaban beserta soalnya satu per satu dari meja peserta sedangkan peserta tetap 

duduk di tempatnya masing-masing;  

i. Pengawas menghitung jumlah lembar jawaban dan menyusun sesuai dengan 

nomor urut pendaftaran;  

j. Setelah jumlah lembar jawaban sesuai dengan jumlah peserta, pengawas 

mempersilakan peserta keluar ruangan tes;  

Peserta yang selesai tes tertulis dapat melanjutkan untuk mengikuti tes wawancara, 

2. Jalur Prestasi  

Untuk jalur prestasi instrument penerimaan mahasiswa baru adalah sebagai berikut: 

a. Kepanitiaan yang dibentuk dan diangkat melalui SK Rektor,  

b. Dokumen persyaratan pendaftaran, dan 3. Nilai rata-rata Raport kelas X (smt 1 & 2) 

s/d Kelas XII (smt.1) ≥ 8 (delapan). Cara penilaian dan pengambilan keputusan 

dilakukan berdasarkan Permendiknas RI  Nomor 34 tahun 2010 pasal 5 menyatakan 
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bahwa hasil ujian nasional Sekolah Menengah Atas, Madrasah Aliyah, Sekolah 

Menengah Kejuruan, Madrasah Aliyah Kejuruan, Paket C, atau bentuk lain yang 

sederajat dapat dijadikan sebagai salah satu dasar pertimbangan dalam penentuan 

kelulusan seleksi mahasiswa baru. Dengan mempertimbangkan pasal 2 dan 3 di atas 

yang menyatakan bahwa pola  penerimaan mahasiswa baru diselenggarakan dengan 

prinsip:  

1) 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; dan 

2) Transparan dan akuntabel yaitu pendaftaran, seleksi, dan pengumuman dilakukan 

secara terbuka, serta jumlah mahasiswa baru yang diterima sesuai dengan daya 

tampung setiap program studi. Selanjutnya dikatakan bahwa  

a) Perguruan tinggi dalam penjaringan penerimaan mahasiswa baru wajib 

menerima paling sedikit 60% mahasiswa baru pada setiap program studi 

melalui pola penerimaan mahasiswa baru secara nasional dan 40% jalur 

mandiri, dan  

b) Penerimaan paling sedikit 60% mahasiswa termasuk mahasiswa baru yang 

tidak mampu secara ekonomi dan yang orang tua atau pihak yang membiayai 

tidak mampu secara ekonomi. 
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BAB V SISTEM PENGAMBILAN KEPUTUSAN PMB 

 

Penilaian hasil ujian dan rekapitulasi nilai hasil ujian dilakukan oleh Panitia PMB serta SIM 

PMB. Hasil rekapitulasi nilai dirapatkan dalam rapat bersama antara Panitia PMB serta Ketua 

Program Studi untuk pengambilan keputusan penerimaan mahasiswa baru. Untuk jalur masuk 

non test, pengambilan keputusan dilakukan melalui rapat antara Panitia PMB dan panitia 

seleksi yang melibatkan para Ketua Prodi. 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 :  

1. Brosur leaflet yang dikirimkan ke berbagai, institusi terkait dan industri.  

2. Penyampaian informasi melalui media elektronik (web-site) di aisyahuniversity.ac.id.  

3. 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 PKL di industri.  

4. Penyebaran brosur sosialisasi ke lembaga kursus dan pelatihan yang ada di wilayah 

Lampung.   

5. Lomba seni dan olah raga yang melibatkan siswa SMU/SMK yang dilakukan oleh 

kelembagaan mahasiswa Universitas Aisyah Pringsewu. Berikut adalah 2 hal yang 

menjadi dasar pengambilan keputusan terkait penerimaan mahasiswa baru : 

a) Skor siswa.  

o Jalur tanpa tes: n = f (nilai rapor siswa)  

o Jalur tes : Nilai mentah >= 60.  

b) Proses Alokasi oleh Sistem 

Pengumuman hasil seleksi penerimaan mahasiswa baru Universitas Aisyah Pringsewu  

mengikuti ketentuan sebagai berikut :  

1. Dalam menentukan apakah calon mahasiswa diterima atau ditolak menjadi Mahasiswa 

UAP, Panitia Penerimaan Mahasiswa Baru Universitas Aisyah Pringsewu  (PPMB-UAP) 

akan mengambil keputusan berdasarkan hasil tes seleksi penerimaan mahasiswa baru 

(seleksi administrasi, tes tertulis dan wawancara);  

2. Hasil seleksi diumumkan pada 2 hari setelah calon mahasiswa mengikuti ujian seleksi 

penerimaan mahasiswa baru Universitas Aisyah Pringsewu ;  
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3. Pengumuman hasil seleksi bersifat mutlak, dan panitia penerimaan mahasiswa baru tidak 

melayani gugatan dalam bentuk apapun oleh calon mahasiswa baru;  

4. Panitia tidak melaksanakan surat menyurat dengan calon mahasiswa terkait dengan 

pengumuman hasil seleksi ini. 

 

REGISTRASI MAHASISWA BARU  

1. Bagi calon mahasiswa yang dinyatakan lulus ujian seleksi penerimaan mahasiswa baru 

Universitas Aisyah Pringsewu , maka calon mahasiswa yang bersangkutan diwajibkan 

melakukan registrasi atau daftar ulang sebagai mahasiswa baru Universitas Aisyah 

Pringsewu , sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan;  

2. Apabila sampai batas waktu yang ditentukan calon mahasiswa tidak melakukan 

registrasi, maka yang bersangkutan dinyatakan gugur;  

3. Biaya yang harus dibayarkan pada saat registrasi sesuai dengan ketentuan pembiayaan 

bagi mahasiswa baru.  
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BAB VI INFORMASI LAINNYA 

BEASISWA 
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PINDAH PROGRAM STUDI 

Yang dimaksud dengan Pindah Prodi/Program adalah: Calon mahasiswa yang sudah 

dinyatakan lulus pada program studi pilihan bermaksud pindah antara 2 prodi/program 

pilihan, maka syarat yang harus dipenuhi adalah :  

1. Melapor pada panitia PMB, untuk dilakukan perubahan administrasi. 

2. Mempertimbangkan daya tampung prodi/program yang dituju. 

PENGUNDURAN DIRI 

Calon mahasiswa yang telah dinyatakan lulus, tidak melakukan pendaftaran ulang sesuai 

dengan jadwal yang telah ditentukan keuangan yang sudah dibayarkan tidak dapat 

dikembalikan.  

Calon mahasiswa yang telah dinyatakan lulus dan telah membayar daftar ulang, 

mengundurkan dirikarena pindah ke PerguruanTinggi lain, dengan alasan apapun keuangan 

yang sudah dibayarkan tidak dapat dikembalikan. 

Mahasiswa baru yang telah melakukan registrasi dapat mengundurkan diri sebagai 

mahasiswa Universitas Aisyah Pringsewu  karena :  

 1. Batas akhir pengunduran diri adalah pada tanggal 23 Agustus;  

 2. Pengunduran diri setelah batas waktu yang telah ditentukan karena alasan lain, maka biaya 

yang telah dibayarkan tidak dapat dikembalikan. 



 25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LAMPIRAN 

 



 26 

 

 

 

 



 27 

 

 

 

 



 28 

 

 

 

 



 29 

 

 

 

 



 30 



 



 
32 

 



 
33 
 



 
34 

 

 

 

 



 
35 

 



 
36 

 



 
37 

 

 



 
38 

 

 

 



 
39 



 
40 

 

 

 



 
41 

 

 



 
42 

 

 



 
43 

 

 



 
44 

 

 



 
45 

 



 
46 

 

 



 
47 

 

 



 
48 

 



 
49 

 



 
50 



 
51 

 



 
52 

 

 

 

SELEKSI PENERIMAAN MAHASISWA BARU (SIPENMARU) 

TAHUN AJARAN 2019 / 2020 

 

SOAL KEWARGANEGARAAN 

 

1. Di bawah ini pasal mana yang termasuk ke dalam 

atau berkaitan dengan dunia pendidikan... 

a. Pasal 31   c. Pasal 27 

b. Pasal 1   d.Salah semua 

 

2. Pancasila merupakan ideologi… 

a. Masyarakat dunia  c. Provinsi 

b. Bangsa Indonesia  d. Salah semua 

 

3. Pandangan hidup digunakan oleh suatu bangsa 

sebagai… 

a. Keyakinan   c. Tulang punggung 

b. Pedoman   d. Benar semua 

 

4. Pancasila berkaitan erat dengan… 

a. Budaya bangsa  c. Kemerdekaan 

b. Suku   d. Ideologi 

 

5. Tujuan yang ingin dicapai oleh bangsa Indonesia 

yang ada dalam makna pancasila adalah… 

a. Masyarakat yang adil dan makmur 

b. Masyarakat yang sejahtera dan adil 

c. Masyarakat yang makmur dan bahagia 

d. Benar semua 

 

6. Yang dimaksud dengan manusia yang beradab 

adalah… 

a. Manusia yang tingkah lakunya selalu dijiwai 

oleh nilai-nilai kebudayaan 

b. Manusia yang mempunyai nilai estetika yang 

sangat tinggi 

c. Manusia yang dapat membaur dengan 

lingkungan  

d. Manusia yang mempunyai tingkah laku seperti 

masyarakat modern 

7. Dibawah ini manakah yang termasuk ke dalam 

pancasila yang telah digali oleh masyarakat dari 

bumi Indonesia sendiri merupakan… 

a. UUD’45 

b. Keputusan presiden 

c. Jiwa dan kepribadian bangsa Indonesia 

d. Mahkamah konstitusi 

 

8. Menurut ketetapan MPR No. XI/MPR/1978  

pancasila merupakan… 

a. Peraturan yang fundamental 

b. Dasar Negara 

c. Ideologi Negara 

d. Satu kesatuan yang bulat dan utuh dari kelima 

silanya 

 

9. Bangsa Indonesia mewarisi budaya yang 

melandasi kehidupannya, dari puncak sosio budaya 

ini adalah… 

a. Nilai-nilai yang melandasi tata kehidupan 

b. Tata kesopanan 

c. Tata kemakmuran 

d. Tata kemandirian 

 

10. Selain bersifat yuridis konstutisional, pancasila 

juga bersifat… 

a. Yuridis keadilan 

b. Yuridis kemakmuran 

c. Yuridis ketatanegaraan 

d. Yuridis hak asasi 

 

SOAL SINONIM 

11. Inovasi 

a. Rumah baru  c. Mata uang 

b. Penyitaan harga  d. Penemuan  
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12. Dikotomi 

a. Dua kejadian  c. Dibagi dua 

b. Dua paham   d. Dua pendapat 

 

13. Injeksi 

a. Suntik     c. Gangguan seksual 

b. Tekanan darah    d. Pemeriksaan 

 

14. Insinuasi 

a. Kerja keras   c. Susah tidur 

b. Sindiran   d. Malas kerja 

 

15. Fusi 

a. Penugasan   c. Perawatan 

b. Penahanan   d. Gabungan 

c.  

16. Kontradiksi  

a. Perkelahian   c. Perawatan 

b. Pertentangan   d. Perdebatan 

 

17. Rendezvous 

a. Penyusupan   c. Pertemuan 

b. Persetujuan   d. Perkawinan 

 

18. Residu 

a. Gas    c. Sisa 

b. Proses   d. Uap 

 

19. Tanur 

a. Perapian   c. Benteng 

b. Pesta   d. Mahkota 

 

20. Intuisi  

a. Seni    c. Perusahaan 

b. Bisikan hati   d. Sastra 

 

SOAL ANTONIM 

21. Offensi 

a. Pertahanan   c. Ofisial 

b. Agresif   d. Pemanas 

22. Sekuler 

a. Ilmiah   c. Pandangan 

b. Keagamaan   d. Maju 

23. Muskil 

a. Tidak terjadi  c. Jahil  

b. Rapat   d. Mungkin 

24. Nomadik 

a. Kemauan   c. Berburu 

b. Menetap          d. Berpindah-pindah 

25. Universal 

a. Lembaga   c. Parsial 

b. Kausal   d. Eksklusif 

26.  Praktis 

a. Ahli    c. Efektif 

b. Simpel   d. Teoritis 

27. Gembira 

a. Senang   c. Marah 

b. Melankolis   d. Gelisah 

28. Debet 

a. Penagihan   c. Nasabah 

b. Kepastian   d. Pengeluaran 

29. Bersimbah 

a. Berlumur   c. Kering 

b. Menempel   d. Basah 

30. Epilog 

a. Dialog   c. Pertunjukan 

b. Narator   d. Prolog 

 

SOAL LOGIKA 

31. 2, 6, 18, …. 

a. 54    c. 64 

b. 72    d. 81 

 

32. 5, 7 , 10, 12, 15, …. 

Seri selanjutnya adalah 

a. 16    c. 18 

b. 17    d. 19 

 

33. A, B, Q, E, F, R, I, J,…,…. 

a. S, M    c. M, N 
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b. K, L    d. O, P 

 

34. B, C, D, ?, F, G, H, ?, J, ?, L. 

Tanda tanya tersebut harus di isi dengan huruf … 

a. E, I, K   c. G, J, L  

b. E, J, K   d. A, J, M 

 

35. 1, 3, 5, 7,…, 13 

a. 10    c. 9 

b. 11    d. 13 

 

36. Pada hari libur Sela pergi ke pusat perbelanjaan 

bersama temannya, setelah sampai di pusat 

perbelanjaan, Sela melihat tas yang sangat cantik. 

Kemudian ia membeli tas itu seharga Rp. 650.000,- 

. Harga tersebut adalah harga yang telah di diskon 

sebesar 25%, berapakah harga sebenarnya tas 

tersebut ? 

a. Rp. 393.750,-  c. Rp. 450.000,- 

b. Rp. 345.500,-  d. Rp. 354.000,- 

 

37. Perhatikan deret angka berikut 

248, 246, 242, …, …., 218, 206 

Angka yang tepat untuk mengisi angka kosong 

tersebut adalah 

a. 241 dan 243   c. 256 dan 278 

b. 255 dan 243   d. 298 dan 290 

 

38. Semua mahasiswa Perguruan Tinggi memiliki 

Nomor 

Induk Mahasiswa. Andi seorang mahasiswa. Jadi, 

a.  Andi mungkin memiliki nomor induk 

mahasiswa 

b.  Belum tentu Andi memiliki nomor induk 

mahasiswa 

c.  Andi memiliki nomor induk mahasiswa 

d.  Andi tidak memiliki nomor induk mahasiswa 

e.  Tidak dapat ditarik kesimpulan 

 

39. Mister A adalah seorang yang jenius. Mister A 

seorang penemu. Semua penemuadalah kreatif. 

Mister 

B juga seorang penemu. 

a.  Mister B seorang yang jenius 

b.  Mister B belum tentu kreatif 

c.  Mister A dan Mister B sama-sama jenius dan 

kreatif 

d.  Mister B pasti kreatif. Dan belum tentu jenius 

e.  Mister A pasti jenius dan belum tentu kreatif 

 

40.  Ivan lebih ringan beratnya daripada Wawan. 

Andika 

lebih berat daripada wawan. 

a.  Wawan adalah yang paling ringan dari 

ketiganya 

b.  Ivan mungkin saja sama beratnya dengan 

andika 

c.  Jika wawan memiliki berat 65 Kg. Mustahil 

andika 

memiliki berat lebih dari 65 Kg. 

d.  Jika andika memiliki berat 65 Kg. Mustahil 

ivan 

memiliki berat lebih dari 65 Kg. 

e.  Jika ivan memiliki berat 65Kg. Mungkin saja 

andika memiliki berat lebih dari 65 Kg. 

 

SOAL AGAMA 

 

41. 41.  Islam adalah agama fitroh, artinya................... 

a. Agama yang suci dan cenderung kepada 

kebenaran 

b. Agama yang tidak sedikitpun mengandung 

keburukan. 

c. Agama yang sesuai dengan hati nurani. 

d. Agama yang membawa rahmat isi alam 

semesta. 

 

42. Siapakah sahabat yang pertama kali masuk 

Islam dari golongan anak-anak ?  
a. Abu Bakar Asshiddiq 

b. Ammar bin Yasir 

c. Ali bin Abdul Muthallib 

d. Ali bin Abu Thalib 

 

43. Penyebar pertama agama Islam di Pulau Sulu 

adalah.... 

a. Sayyid Abdullah 

b. Mullah Muhammad Utnar 

c. Sayyid Sabiq 

d. Sayyid Abd Aziz 

 

44. Pengganti wudhu’ jika ada kondisi tertentu 

adalah.... 

a. Tayamum 

b. Sama sekali tak boleh diganti. 

c. Toharoh. 

d. Berhadast. 
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45. Nabi adalah “uswatun hasanah”. Artinya adalah.... 

a. Wajib dicontoh 

b. Percontohan kepribadian 

c. Teladan yang baik 

d. Sunnah untuk diteladani 

 

46. Menurut para ahli tafsir bahwa 

jumlah ayat-ayat Al-Qur’an 

diperkirakan.... 

a. 6236   c. 6576 

b. 6666   d. 6866 

 

47. Apakah yang disebut dengan orang "Muaallaf 

dalam pendekatan fiqih Islam? 

a. Orang yang musyrik 

b. Orang yang durhaka 

c. Orang yang baru masuk islam 

d. Orang yang takabur 

48. Qadha Allah SWT merupakan konsepsi Tuhan 

yang nuansanya dituangkan dalam..... 

a. Alam ruh 

b. Alam semesta ini 

c. Alam laufhul mahfud 

d. Alam akherat 

 

49. Sebutan untuk 7 surat panjang dalam Al-Qur'an 

disebut.............  
a. Al Matsaani 

b. Juz akhir 

c. Juz Amma 

d. Assab'uththiwaal 

 

50. Setelah diturunkan ke bumi, Adam dan Hawa   

dipertemukan kembali oleh Allah di...  
a. Jabal Thoriq 

b. Jabal Uhud 

c. Jabal Rahmah 

d. Padang Arofah

 

 

Bahasa Indonesia  

51.Gedung-gedung puskesmas pada tingkat 

kecamatan dan kelurahan di wilayah Jakarta 

Timur berada dalam kondisi yang tidak baik. 

Banyak di antara gedung-gedung tersebut 

bangunannya hampir roboh. Sejumlah 53 

puskesmas dari 88 bangunan terhitung rusak. 

Banyak bangunan puskesmas yang pada 

bagian kusen dan temboknya mulai retak. Ide  

pokok / Gagasan utama pada paragraf di atas 

adalah … 

a. Kerusakan gedung puskesmas 

b. Kerusakan bangunan yang disebabkan oleh 

rayap 

c. Banyak bangunan rusak di Jawa Timur 

d. Jumlah bangunan yang rusak 

 

52. (1) Orang yang suka merokok sangat 

berpotensi tekena penyakit jantung dan paru-

paru.  (2) Dampak lain yang berhubungan 

dengan keturunan yakni berakibat pada 

kemandulan. (3) Bagi seorang ibu hami, jika 

dia seorang perokok, maka ia akan mengalami 

gangguan ada janinnya.(4) Demikianlah 

bahaya dari merokok. Kalimat utama paragraf 

di atas terletak pada kalimat ke …. 

a. (4) 

b. (1) 

c. (3) 

d. (2) 

 

53. Seluruh pegolf putri Indonesia yang saat ini 

telah ikut serta dalam pemusatan pelatihan 

nasional untuk SEA Games Thailand, di akhir 

tahun ini mereka menampilkan penampilan 

yang buruk pada babak pertama turnamen 

Indonesia Open ke-30 yang dilangsungkan di 

Dumai Indah Jakarta. Kritikan yang benar 

pada isi paragraf di atas ialah … 

a. SEA Games di negara Thailand 

b. Seharusnya pegolf tersebut menjaga citra 

pegolf putri Indonesia jangan sampai 

berpenampilan buruk bagaimanapun 

caranya 
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c. Namanya juga manusia pastilah sekali-kali 

akan jatuh juga 

d. Memang semua pegolf putri selalu 

berpenampilan buruk Penampilan buruk 

tersebut wajar karena mereka tampil tanpa 

persiapan 

 

54. Bacalah teks berikut secara saksama! 

Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, 

memiliki target terhadap pertumbuhan 

ekonomi di 2009 sebesar 6,6 %. Ganjar 

optimis target tersebut bisa diraih dikarenakan 

terdapat pembangunan secara skala besar di 

wilayah Jawa Tengah. Situasi dan kondisi 

perekonomian dari sisi makro dewasa ini 

semakin membaik. Inflasi di tahun 2008 kini 

mencapai 9,9 %; 2007 mencapai 16,06 % 

dengan angka pertumbuhan ekonomi di tahun 

2008 yakni sebesar 5,8 %. “maka, pada 2009 

angka pertumbuhan 0 warga Jawa tengah 

mendukung kebijakan Bibit Waluyo 

a. Untuk mencapai target harus disertai usaha 

yang maksimal 

b. Pemerintah bertanggung jawab dalam 

pencapaian target pendidikan 

c. Ganjar Pranowo adalah gubernur Jawa 

Tengah 

d. Tingkat inflansi tahun 2008 meningkat. 

 

55. Perhatikan teks Berikut! 

(1) Banjir besar telah melanda kota Jakarta. 

(2) Ratusan rumah warga diperkirakan telah 

tenggelam. (3) Kerugian yang telah terjadi 

mencapai 39,5 miliar rupiah dan telah menelan 

korban 10 orang meninggal dunia. (4) Seorang 

warga dari luar kota Jakarta menyurati kantor 

redaksi surat kabar. (5) Surat itu berisikan 

pernyataan sikap terhadap kondisi Jakarta. (6) 

Menurut warga tersebut, Jakarta pada 

kenyataannya tidaklah seperti kota 

Metropolitan yang selama ini terlihat 

fenomenal seperti dalam sinetron. 

Pada paragraf di atas terdapat dua kalimat 

yang berisi pernyataan berupa fakta yang 

ditandai nomor … 

a. (1) dan (2) 

b. (2) dan (4) 

c. (3) dan (4) 

d. (5) dan (6) 

 

56. Sepak bola adalah cabang olah raga yang telah 

merakyat di kalangan masyarakat. Permainan 

olah raga tersebut telah dikenal oleh setiap 

orang. Sepak bola bukan hanya kegemaran 

kaum lelaki, kaum wanita juga banyak yang 

menggemari olah raga ini. Ide pokok dari 

kutipan paragraf tersebut ialah … 

a. Olahraga sepak bola 

b. Kegemaran laki-laki 

c. Keikutsertaan wanita 

d. Sepak bola olah raga dunia 

 

57. Doa 

Chairil Anwar 

Tuhanku 

Dalam termangu 

Aku masih menyebut namaMu 

Biar susah sungguh 

Mengingat Kau penuh seluruh 

………………………………………….. 

Tuhanku 

Aku hilang bentuk 

remuk 

Tuhanku 

Aku mengembara ke negeri asing 

Tuhanku 

Di pintuMu aku mengetuk 

Aku tak bisa berpaling 

Suasana yang dimunculkan oleh penyair di 

penggalan puisi tersebut ialah … 

a. Khusyuk 

b. pasrah 

c. Emosi 
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d. sepi 

e. Tuhanku 

 

58. Rindu Dendam  

Aku mengembara seorang diri 

Antara bekas Majapahit 

Aku bermimpi, terkenang dulu 

Dan teringat waktu sekarang 

Dewata, pabila gerang 

Akan kembali kemegahan 

Dan keindahan tanah airku? 

Sanusi Pane 

 

Amanat yang ada pada puisi tersebut ialah … 

a. Hidup harus menjadi seorang pengembara 

b. Sudah selayaknya kita membaca sejarah 

c. Sukses adalah pilihan 

d. Kita perlu belajar dengan kesuksesan masa 

lalu 

 

59. Ketua Koperasi Serba Guna ingin 

menyelenggarakan rapat pengurus. Ia 

menugaskan sekretaris organisasinya supaya 

mempersiapkan surat undangan untuk 

menyelenggarakan rapat. Rapat yang 

diselenggarakan untuk melakukan persiapan 

pelaksanaan Koperasi. esensi pesan yang 

benar berdasarkan ilustrasi tersebut ialah … 

a. Buatlah surat undangan 

b. Harap agar segera menyusun surat 

undangan rapat pengurus 

c. Harap agar tuliskan surat undangan untuk 

kepentingan rapat pengurus 

d. Harap segera menyiiapkan surat undangan 

untuk kepentinganrapat pengurus 

60. Bacalah gurindam berikut dengan cermat  

“Apabila banyak mencat, orang itulah tanda    

dirinya kurang “ 

Maksud isi gurindam tersebut adalah orang 

yang…… 

a. Banyak kekurangan suka mencela orang 

lain 

b. Suka menghina orang tidak disukai orang 

c. Bodoh tidak suka menghargai orang lain  

d. Orang yang cacat sukadihina orang lain  

 

SEJARAH  

61. Dalam sejarah Indonesia kita mengenal 

pembabakan zaman praaksara, zaman Hindu 

Buddha dan zaman Islam. Pengelompokkan 

atau pembabakan peristiwa-peristiwa masa 

lampau yang sangat panjang menjadi beberapa 

zaman disebut ....  

a. Kronik  

b. Anakronis 

c. Kontinuitas  

d. Periodisasi 

 

62. Sejarah itu bersifat saling keterkaitan dari 

peristiwa yang satu dengan peristiwa yang lain 

atau dikenal dengan diakronis, sedangkan 

ilmu-ilmu sosial lain bersifat sinkronis yaitu ... 

a. Melebar  dalam ruang 

b. Menyempit  dalam ruang  

c. Terbatas  pada ruang dan waktu  

d. Tidak  memiliki batasan dalam waktu 

 

63. Pembacaan teks proklamasi kemerdekaan RI 

dilaksanakan di Jalan Pegangsaan Timur 56 

Jakarta. Tempat atau daerah terjadinya 

peristiwa tersebut, dalam konsep ilmu sejarah 

dikenal dengan dimensi ....  

a. Ruang 

b. Waktu 

c. Manusia 

d. Kronologi 

 

64. Sejarah merupakan rekaman kreasi jiwa 

manusia yang terus menerus berproses dan 

berinteraksi dengan ruang dan waktu tertentu. 

Oleh karena itu, pada setiap penulisan karya 

sejarah, disamping membahas bagaimana 

(how) peristiwa sejarah terjadi, sejarawan juga 

mengkaji tentang ....  
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a. who (Siapa), When (Kapan) dan Where 

(Dimana) 

b. why (Mengapa), Where (Dimana), What 

(Apa)  

c. who (Siapa), Why (Mengapa), dan When 

(Kapan) 

d. when (Kapan), Where (Dimana) dan 

What (Apa) 

 

65. Perhatikan pernyataan berikut ini :  

(1) Mencari sumber makanan yang tersedia  

(2) Goa sebagai tempat tinggal  

(3) Hidupnya masih berpindah-pindah  

(4) Sudah ditemukan bukti tertulis  

Yang menjadi ciri-ciri kehidupan manusia 

praaksara pada masa berburu dan maramu 

makanan tingkat awal (paleolithikum) adalah 

….  

a. (1) dan (2)   c. (1) dan (4)  

b. (1) dan (3)  d. (2) dan (3)  

 

66. Para pedagang dari Arab datang ke nusantara 

tidak hanya bertransaksi dengan pedagang 

pribumi, tetapi juga dengan pedagang Hindu 

dan Cina yang juga berdagang di Indonesia. 

Tujuan mereka sama yaitu mencari rempah-

rempah yang pada saat itu menjadi komoditi 

utama yang sangat popular. Kedatangan 

pedagang Arab tersebut ditandai dengan ….  

a. Munculnya perkampungan Arab di sekitar 

pelabuhan  

b. Munculnya pasar disekitar pelabuhan 

tradisional  

c. Munculnya  kampung-kampung disekitar 

pelabuhan  

d. Munculnya  hunian-hunian baru disekitar 

pelabuhan  

 

67. Perhatikan gambar di bawah ini : 

 (1) peralatan dari tulang  

 (2) Kehidupan di gua 

 (3) Gambar tapak tangan di dinding gua  

 (4) Kapak batu bergerigi  

Yang merupakan hasil budaya masa 

mesolithikum ditandai pada nomor …. 

a. (1) dan (2)  

b. (1) dan (3) 

c. (2) dan (3) 

d. (2) dan (4)  

 

68. Masuknya budaya India ke Indonesia berjalan 

secara damai sehingga mampu memperkaya 

budaya bangsa kita, serta berpengaruh di 

berbagai bidang kehidupan masyarakat 

Indonesia. Salah satu contoh pengaruh 

tersebut di bidang agama adalah …  

a. Munculnya  tradisi tulisan, seni bangunan, 

dan seni sastra 

b. Tumbuh  dan berkembangnya agama 

hindu dan agama budha 

c. Berubahnya  sistem pemerintahan 

kesukuan ke kerajaan  

d. Berkembangnya  sistem perdagangan dan 

pelayaran  

 

69. NU dan Muhammadyah merupakan organisasi 

massa yang tidak asing lagi bagi masyarakat 

Indonesia. Keanggotaan NU secara umum 

berbasis masyarakat pedesaan, sedangkan 

Muhammadyah berbasis masyarakat 

perkotaan. Pada masa pergerakan nasional 

kedua organisasi ini memiliki persamaan 

dalam aktifitas pergerakan yaitu ....  

a. Corak pergerakan bersifat sosial politik  

b. Untuk  mendukung pemerintah kolonial  

c. Bergerak  di bidang politik dan keagamaan  

d. Bergerak di bidang sosial keagamaan 

 

70. Presiden Soeharto sebagai ketua presedium 

Kabinet Ampera menuangkan program 

kerjanya dengan sebutan Pancakrida Kabinet 

Pembangunan yang salah satu isinya adalah ....  

a. Stabilitas  politik dan ekonomi yang 

mapan  

b. Menyusun  dan merencanakan Repelita  

c. Menyusun anggaran negara   
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d. Stabilitas  nasional yang sehat dan dinamis 

 

 

SOAL BAHASA INGGRIS 

 

71. Choose one of the four choices that you think 

is the right answer then cross (x) on your 

chosen answer! 

1. She _____ her dog everyday 

a. To feed  c. Feeds 

b. Feed   d. Feeding 

 

72. I ____ always ____ to the dentist 

a. Do not, go  c. Do not, went 

b. Does not, go d. Does not, went 

 

73. When __ you ____ a shower? 

a. Do, took  c. Do, taken 

b. Do, take  d. Do, taking 

 

74. Q: Do you like to sing? 

A: … 

a. Yes, I likes to sing 

b. Yes, I like to sing 

c. Yes, I am liking to sing 

d. Yes, I liked to sing 

 

75. Tom and I ____ ____ together. 

a. Do surfing  c. Do surfs 

b. Don’t surfing d. Don’t surf 

 

76. I ___ breakfast every day at 7 AM 

a. Eat   c. Ate 

b. To eat  d. Eaten 

 

 

77. Q: How do you go to school? 

A: We ___ the bus to school 

a. Rode ` c. Ride 

b. Ridden  d. Riding 

 

78. Q: When do you do your homework? 

A: … 

a. I have did my homework at 6 PM 

b. I did my homework at 6 PM 

c. I do my homework at 6 PM 

d. I am doing my homework at 6 PM 

  

79. Q: Do you enjoy playing in the park? 

A: … 

a. No, I doesn’t enjoy playing in the park 

b. No, I no enjoy playing in the park 

c. No, I don’t enjoy playing in the park 

d. No, I don’t enjoys playing in the park 

  

80. Q: Does he love his mother? 

A: … 

a. He love his mother 

b. He loves his mother 

c. He to love his mother 

d. He is loving his mother 

 

SOAL PENGETAHUAN UMUM 

 

81. Sultan Ageng Tirtoyoso melakukan 

perlawanan terhadap penjajah di wilayah …. 

 a.Bandung dan surabaya  

 b. Madiun dan blitar  
 c. Jakarta dan tanggerang 

 d  Banten dan jakarta 
  

82. Ekspresi wajah saat memainkan tokoh drama 

disebut.. 

a. Gesture  c. Rias 

b. Mimik  d. Ekspresi 

 

83. Enzim yang mengubah asam amino menjadi 

protein adalah.. 

a. Lipase  c. Tripsin 

b. Amilase  d. Glukolin 

 

84. Senjata khas daerah Kalimantan Barat 

adalah….. 

a. Mandau  c. Keris 

b. Golok  d. Busur 

 

85. DPRD berhak untuk melakukan penyelidikan 

terhadap kebijakan kepala daerah disebut… 

a. Interpelasi  c. Menyatakan pendapat 

b. Angket  d. Penyelidikan 
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86. Di Cikotok Jawa Barat terdapat tambang 

komoditas yaitu… 

a. Emas  c. Pasir Besi 

b. Nikel  d. Bauksit 

 

87. Benua biru adalah sebutan bagi benua…… 

a.Asia 

b.Eropa     

c.Afrika 

d.Amerika 

88. Kereta api ditemukan oleh…… 

a.Civrac  c.Robert Fulton 

b.Murdocks  d. Nikola Tesla 

 

89. Museum Satria Mandala terletak di…….. 

a. Surabaya  c. Semarang 

b. Bandung  d. Jakarta 

 

90. Bunga nasional dari Negara Indonesia adalah.. 

a. Anggrek  c. Melati 

b. Tulip  d. Teratai Biru 

 

91. Hari perdamaian dunia diperingati setiap 

tanggal 

a. 1 Januari 

b. 1 Februari 

c. 1 Maret 

d. 1 April 

 

92. O Ina Ni Keke adalah lagu daerah yang berasal 

dari……. 

a. Kalimantan Selatan 

b. Sumatera Barat 

c. Sulawesi Utara 

d. Maluku 

93. Pusat Keuangan Amerika Serikat berada di …. 

a. New York 

b. Washington DC 

c. Chicago 

d. Las Vegas 

94. Pegunungan tertinggi di dunia adalah .... 

a. Everest 

b. Puncak jaya 

c. Kini balu 

d. Pucak merapi 

 

95. Asian gams tahun 2018 dilaksanakan di Negara 

Indonesia dikota....... 

a. Bandung Jakarta 

b. Jakarta Palembang 

c. Yogyakarta  Jakarta 

d. Surabaya Denpasar 

 

96. Danau terluas di Indonesia adalah danau...... 

a. Danau Toba 

b. Danau Ranau 

c. Danau Jepara 

d. Waduk Jatiluhur 

 

97. Salah satu keajaiban dunia yang ada di 

Indonesia adalah...... 

a. Candi mendut 

b. Kraton Yogyakarta 

c. Candi Barabudur 

d. Tugu monas 

 

98. Presiden negara Indonesia yang paling lama 

memimpin adalah presiden.... 

a. Sukarno 

b. Suharto 

c. Susilo Bambang Yudoyono 

d. Joko Widodo 

 

99. Sungai terpanjang se dunia adalah sungai.......   

a. Nil 

b. Bengawan solo 

c. Berantas 

d. Wai Seputih 

 

100. Bangunan tertinggi di Indonesia adalah...... 

a. Tugu selamat datang 

b. Tugu Monas 

c. Tugu Jam Gadang 

d. Candi borobudu 
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KUNCI JAWABAN SOAL SELEKSI PENERIMAAN MAHASISWA 

BARU (SIPENMARU) 

UNIVERSITAS AISYAH PRINGSEWU LAMPUNG 

KUNCI JAWABAN SOAL KEWARGANEGARAANA 

1. B 

2. B 

3. D 

4. A 

5. A 

6. C 

7. D 

8. A 

9. C 

KUNCI JAWABAN SOAL SINONIM 

10. D 

11. C 

12. A 

13. B 

14. D 

15. B 

16. C 

17. C 

18. A 

19. B 

KUNCI JAWABAN SOAL ANTONIM 

20. A 

21. B 

22. D 

23. B 

24. C 

25. D 

26. B 

27. D 

28. C 

29. D 

KUNCI JAWABAN SOAL LOGIKA 

30. A 

31. B 

32. A 

33. A 

34. B 

35. C 

36. A 

37. C 

38. D 

39. D 

KUNCI JAWABAN SOAL AGAMA 

40. A 

41. D 

42. C 

43. A 

44. C 

45. A 

46. C 

47. C 

48. D 

49. C 

50. A 

51. A 

52. B 

53. B 

54. C 

55. A 

56. A 

57. D 

58. D 

59. A 

60. D 

61. A 

62. A 

63. A 

64. B 

65. A 

66. C 

67. B 

68. D 
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69. B 

70. C 

71. A 

72. B 

73. B 

74. D 

75. A 

76. C 

77. C 

78. C 

79. B 

80. D 

81. B 

82. C 

83. A 

84. B 

85. A 

86. B 

87. B 

88. D 

89. C 

90. A 

91. C 

92. A 

93. A 

94. B 

95. A 

96. C 

97. B 

98. B 

100. B 


