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VISI DAN MISI 

STAI SUFYAN TSAURI MAJENANG 
 
 

Visi  

STAI Sufyan Tsauri 

“Menjadi Perguruan Tinggi Rujukan yang Sehat dan Unggul di Tingkat Nasional  

dalam Studi islam Berbasis Budaya Lokal Pada Tahun 2033” 

 

Misi  

STAI Sufyan Tsauri 

1. Menyelenggarakan pendidikan yang Sehat dan Unggul dalam studi Islam 

Berbasis Budaya Lokal. 

2. Menyelenggarakan penelitian yang Sehat dan Unggul dalam studi Islam Berbasis 

Budaya Lokal. 

3. Menyelenggarakan pengabdian masyarakat yang Sehat dan Unggul dalam studi 

Islam Berbudaya Lokal. 
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SELAMAT DATANG 

DI STAI SUFYAN TSAURI   

MAJENANG 

 

Assalamu’alaikum Wr. Wb. 

 

Puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan nikmat dan 

hidayah. Semoga kita senantiasa dalam ridla dan pertolongan-Nya sehingga segala 

yang kita lakukan di dunia dapat dimaknai sebagai bentuk ibadah yang ditujukan 

kepada-Nya. 

Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Sufyan Tsauri Majenang memiliki visi 

menjadi perguruan tinggi yang Menjadi Perguruan Tinggi Terdepan dalam Sains dan 

Religiousitas Menuju Masyarakat Madani pada Tahun 2033. Untuk mewujudkan visi 

tersebut, STAI Sufyan Tsauri Majenang selalu melakukan kreasi dan inovasi melalui 

proses refleksi dan evaluasi. Beberapa proses refleksi dan evaluasi dilakukan di 

berbagai bidang dalam bidang akademik dan non akademik. Proses ini dilakukan 

semata-mata sebagai ikhtiar mencapai visi STAI Sufyan Tsauri Majenang sebagai 

bagian dari bangsa dan berkontribusi bagi peningkatan kualitas kehidupan 

bermasyarakat. 

STAI Sufyan Tsauri Majenang berusaha menghasilkan alumni-alumni yang 

bermutu dan dapat memberikan pengaruh positif di tengah masyarakat dengan 

kepribadian yang unggul dan integritas yang baik. Untuk mendukung hal tersebut 

Penerimaan Mahasiswa Baru (PMB) dapat menjadi gerbang utama dalam 

menghasilkan alumni-alumni yang bermutu dan disegani di masyarakat.  

Buku ini akan menjadi kontrol dalam pelaksanaan penerimaan mahasiswa baru 

STAI Sufyan Tsauri Majenang Selain berfungsi sebagai panduan, buku ini juga 

berfungsi sebagai kontrol pelaksanaan aktivitas civitas akademika STAI Sufyan 

Tsauri Majenang.  

Kami berharap, semoga buku ini memberikan manfaat bagi civitas akademika 

untuk mengembangkan STAI Sufyan Tsauri Majenang. 

 

Wassalamu’alaikum Wr. Wb. 

Majenang,     Maret 2019  

Ketua, 

 

Dr. H. Moh. Idris Hasan, Lc., M.A. 

NIK.Y. 190 022 
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YAYASAN KYAI HAJI SUFYAN TSAURI 

SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM SUFYAN TSAURI 

(STAIS) MAJENANG – CILACAP 

Berdasarkan SK Dirjen Pendis Nomor: Dj.I/305/2008 
Jl. KH. Sufyan Tsauri Telp. 0280-6265671 Majenang Kab. Cilacap 53257  

Email : staismeze@yahoo.co.id website : http://stais.ac.id 

 
 

KEPUTUSAN KETUA STAIS MAJENANG – CILACAP 

NOMOR : 013/X.31/STS/SK/III/2021 
 

TENTANG 

BUKU PEDOMAN PENERIMAAN MAHASISWA BARU  

SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM SUFYAN TSAURI MAJENANG 

TAHUN 2019 
 
KETUA SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM SUFYAN TSAURI MAJENANG – CILACAP 

Menimbang   :   Bahwa untuk memberikan Buku Pedoman Penerimaan Mahasiswa 

Baru (PMB) Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Sufyan Tsauri 

Majenang, sekaligus sebagai acuan kontrol dalam pelaksanaan 

Penerimaan Mahasiswa Baru (PMB), maka perlu menetapkan Buku 

Pedoman Penerimaan Mahasiswa Baru (PMB). 

    

Mengingat : 1 Undang-undang Nomor 20 tahun  2003; 

  2 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012; 

  2 Keputusan Presiden RI Nomor 139 Tahun 2014; 

  3 Keputusan Menteri Agama RI Nomor 3 tahun 2015; 

  4 Keputusan Dirjen Pendis Depag RI. No. Dj.I/302/2008; 

  5 Rapat Pembentukan Panitia Penerimaan Mahasiswa Baru (PMB) STAI 

Sufyan Tsauri Majenang tahun akademik 2019/2020; 

  6 Rapat Pejabat Pimpinan STAI Sufyan Tsauri Majenang. 

 

MEMUTUSKAN 

Menetapkan :   

Pertama     : Buku Pedoman Pedoman Penerimaan Mahasiswa Baru (PMB) STAI 

Sufyan Tsauri Majenang ; 

Kedua : Keputusan lain yang belum diatur dalam Buku Pedoman Penerimaan 

Mahasiswa Baru (PMB) STAI Sufyan Tsauri Majenang ini akan diatur 

tersendiri dalam keputusan dan aturan pelaksanaan lainnya; 

Ketiga : Keputusan ini berlaku mulai Tahun Akademik 2019/2020, dengan 

ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini 

akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya. 

 

      

Ditetapkan di : Majenang  

Pada Tanggal : 28 Maret 2019 

Ketua,  
 

 

H. Moh. Idris Hasan, Lc., MA. 

NIK.Y. 190 022 

mailto:staismeze@yahoo.co.id
http://stais.ac.id/
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. LATAR BELAKANG 

Penerimaan mahasiswa baru adalah suatu proses yang dilakukan dalam 

rangka menyaring/menyeleksi calon mahasiswa (lulusan-lulusan 

SMA/SMK/MA/yang sederajat) berdasarkan kriteria tertentu dengan suatu 

sistem/metode dan melalui mekanisme/tahapan rekrutmen tertentu untuk 

diterima sebagai mahasiswa baru guna melanjutkan pendidikannya di Sekolah 

Tinggi Agama Islam (STAI) Sufyan Tsauri Majenang.   

STAI Sufyan Tsauri Majenang menerima calon mahasiswa baik yang 

berkategori mahasiswa baru ataupun mahasiswa yang berkategori 

transfer.Yang dimaksud mahasiswa baru adalah individu atau calon 

mahasisiwa yang berasal dari lembaga pendidikan setingkat dibawah 

pendidikan tinggi yakni SMA/SMK/MA. Sedangkan mahasiswa transfer 

adalah calon mahasiswa yang pindah dari lembaga pendidikan tinggi yang lain. 

Transfer dikategorikan sebagai mahasiswa transfer dari perguruan tiggi lain 

atau transfer antar program studi yang berada dibawah naungan STAI Sufyan 

Tsauri Majenang. 

Calon mahasiswa baru dapat mendaftarkan dirinya dengan datang 

langsung ke kampus STAI Sufyan Tsauri Majenang, melalui outlet-outlet yang 

telah ditunjuk ataupun mendaftar secara online. 

 
B. RUANG LINGKUP  

Prosedur ini mulai berlaku sejak awal proses pendaftaran mahasiswa baru 

pada Kesekretariatan Panitia Penerimaan Mahasiswa Baru (PMB) Sekolah 

Tinggi yang kemudian berlanjut/berproses pada Biro Akademik dan 

Kemahasiswaan (BAK) dan Biro Keuangan Umum (BKU) selaku Sub-

Ketatausahaan Sekolah Tinggi yang mengeluarkan/menerbitkan bukti 

assesmen terkait kelengkapan administrasi akademik dan pemenuhan 
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kewajiban keuangan mahasiswa sampai dengan calon mahasiswa secara resmi 

terdaftar sebagai mahasiswa baru dan siap mengikuti perkuliahan. 

 

C. TUJUAN 

Tujuan dibuat, ditetapkan, dan diberlakukannya prosedur ini adalah 

untuk menjadi acuan/panduan bagi proses penerimaan mahasiswa baru 

sehingga prosesnya terkendali dan terdata/terinventarisir dengan baik 

(sebagaimana seharusnya) sesuai dengan peraturan, kebijakan, dan tujuan 

pendidikan yang ditetapkan Sekolah Tinggi. 
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BAB II 

PENERIMAAN CALON MAHASISWA BARU 

 

A. KEBIJAKAN UMUM 

Kebijakan Umum Penerimaan Mahasiswa Baru STAI Sufyan Tsauri 

Majenang tahun akademik 2019/2020 adalah sebagai berikut: 

1. Penerimaan Mahasiswa Baru STAI Sufyan Tsauri Majenang 

diselenggarakan dengan prinsip : adil dan tidak diskriminatif yaitu tidak 

membedakan asal daerah calon mahasiswa, jenis kelamin, suku, agama, 

ras, antar golongan (SARA), 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; 

2. Calon mahasiswa yang menyandang disabilitas atau cacat fisik tetap 

diperkenankan untuk mengikuti seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru 

yang diselenggarakan oleh STAI Sufyan Tsauri Majenang selama ada 

motivasi dan kemauan yang kuat dari calon mahasiswa bersangkutan 

untuk menyelesaikan studinya di STAI Sufyan Tsauri Majenang; 

3. Seluruh proses penerimaan mahasiswa baru (promosi, pendaftaran, 

seleksi, dll) pada semua program studi secara administratif dipusatkan 

kampus pusat; 

4. Seluruh kegiatan penerimaan penerimaan mahasiswa baru (promosi, 

pendaftaran, seleksi, dll) dilaksanakan oleh Panitia Penerimaan 

Mahasiwa Baru (PMB) yang dibentuk dan di angkat oleh Ketua STAI 
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Sufyan Tsauri Majenang dengan Surat Keputusan (SK) Ketua; 

5. Penetapan calon mahasiswa baru yang telah lolos seleksi dan diterima 

menjadi mahasiswa STAI Sufyan Tsauri Majenang dilakukan melalui 

Surat Keputusan (SK) Ketua STAI Sufyan Tsauri Majenang. Apabila 

terdapat penerimaan mahasiswa baru tidak melalui Surat Keputusan 

(SK) Ketua, maka status mahasiswa tersebut dinyatakan tidak sah; 

 

B. PROSEDUR PENERIMAAN CALON MAHASISWA BARU 

Prosedur penerimaan mahasiswa baru terdiri dari dua jenis, yaitu: 

1. Umum 

Prosedur umum mengatur tata cara pendaftaran mahasiswa baru mulai dari 

tahap mendaftar, mengikuti tes seleksi (berlaku umum atau bagi mereka 

yang dipersyaratkan untuk mengikutinya) sampai dengan lulus tes atau 

diterima sebagai mahasiswa baru, serta mendapatkan NIRM (Nomor 

Induk Registrasi Mahasiswa) dan NIM (Nomor Induk Mahasiswa). 

2. Khusus 

1) Calon mahasiswa menyerahkan formulir pendaftaran mahasiswa baru 

yang telah diisi lengkap dan ditandatanganinya dengan melampirkan 

semua kelengkapan dokumen/administrasi yang dipersyaratkan ke 

Kesekretariatan Panitia Penerimaan Mahasiswa Baru (PMB) atau Biro 

Akademik dan Kemahasiswaan (BAK) – Sub-Ketatausahaan Sekolah 

Tinggi; 

2) Calon mahasiswa membayar lunas biaya pendaftaran mahasiswa baru, 

baik secara langsung ke Kesekretariatan (Bendahara) Panitia PMB atau 

Biro Keuangan Umum (BKU) – Sub-Ketatausahaan Sekolah Tinggi 

ataupun secara tidak langsung melalui transfer/setor ke nomor 

rekening yang telah ditentukan pada perbankan melalui bank-bank 

yang telah ditunjuk oleh Sekolah Tinggi dengan kemudian 

menyerahkan/ menunjukkan bukti transfer/setor sebagaimana 
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dimaksud tersebut kepada Bendahara Panitia PMB atau Pegawai BKU 

Sekolah Tinggi yang bertugas; 

3) Setelah memenuhi kedua poin prosedur khusus di atas, maka bagi 

calon mahasiswa (berlaku umum atau bagi mereka yang dipersyaratkan 

untuk ikut tes seleksi) selanjutnya mengikuti tes seleksi mahasiswa 

baru yang diselenggarakan oleh Panitia PMB Sekolah Tinggi dan 

dilaksanakan pada waktu, serta tempat yang telah ditentukan melalui 

pengumuman yang diinformasikan sebelumnya; 

4) Pengumuman hasil tes seleksi calon mahasiswa baru, dimana melalui 

pengumuman ini Panitia PMB Sekolah Tinggi menginformasikan 

secara resmi terkait lulus (diterima sebagai mahasiswa baru) atau 

tidaknya calon mahasiswa yang mengikuti tes tersebut; 

5) Daftar ulang bagi mahasiswa baru (calon mahasiswa yang lulus tes 

seleksi), dimana dalam tahap ini berlangsung proses pembayaran 

sejumlah kewajiban keuangan bagi mahasiswa baru yang terdiri dari 

biaya daftar ulang, biaya SPP Tahap 1, dan beberapa biaya lain yang 

telah ditentukan dan dipersyaratkan sebelumnya), baik yang 

dibayarkan secara langsung kepada BKU – Sub-Ketatausahaan 

Sekolah Tinggi ataupun secara tidak langsung melalui transfer/setor 

ke nomor rekening yang telah ditentukan pada perbankan melalui 

bank-bank yang telah ditunjuk oleh Sekolah Tinggi dengan kemudian 

menyerahkan/menunjukkan bukti transfer/setor sebagaimana 

dimaksud tersebut kepada Pegawai BKU yang bertugas;   

6) Penyerahan/pemberian NIRM dan NIM oleh BAK – Sub-

Ketatausahaan Sekolah Tinggi kepada mahasiswa baru; 

7) Pengumuman waktu dan tempat pelaksanaan kegiatan Pengenalan 

Budaya Akademik dan Kemahasiswaan (PBAK) yang wajib diikuti 

oleh mahasiswa baru, dimana pengumuman ini 
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diterbitkan/diinformasikan secara resmi oleh Panitia PMB Sekolah 

Tinggi kepada mahasiswa baru;  

8) Mahasiswa baru membayar biaya kegiatan PBAK secara lunas dan 

langsung ke Kesekretariatan Panitia PMB Sekolah Tinggi, dimana 

ketentuan besaran nominal biayanya per orang dan batas waktu 

pembayarannya telah ditentukan secara resmi sebelumnya oleh panitia 

tersebut;  

9) Pelaksanaan kegiatan PBAK dan penyerahan Sertifikat PBAK bagi 

mahasiswa baru yang mengikutinya; 

10) Perkuliahan perdana yang diikuti oleh mahasiswa baru.          
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BAB III 

MEKANISME PENERIMAAN MAHASISWA BARU 

 

A. JALUR PENERIMAAN MAHASISWA BARU 

Pola Penerimaan Mahasiswa Baru (PMB) di STAI Sufyan Tsauri 

Majenang dibagi menjadi tiga kategori sebagai berikut : 

1. Jalur Mandiri 

Jalur mandiri adalah pola rekrutmen regular (umum), yakni 

rekrutmen mahasiswa baru dilakukan secara langsung melalui tes seleksi, 

yang mana kriteria dan kuantitas pesertanya didasarkan pada verifikasi 

kelengkapan berkas atau dokumen administrasi yang termuat dalam 

aplikasi pendaftaran calon mahasiswa baru, yang diserahkan atau 

dikirimkan oleh yang bersangkutan (calon mahasiswa / pendaftar), baik 

secara langsung (offline) maupun tidak langsung (online), ke Bagian 

Pendaftaran Mahasiswa Baru STAI Sufyan Tsauri Majenang. Mekanisme 

pendaftaran jalur mandiri secara online dapat dilakukan melalui akses 

website / alamat situs yang telah diinformasikan, yang mana di dalamnya 

memiliki konten tampilan form isian (kosong) pendaftaran calon 

mahasiswa baru yang wajib diisi secara lengkap oleh yang bersangkutan 

(pendaftar).  

2. PMB Jalur Kerjasama 

STAI Sufyan Tsauri Majenang memiliki kerjasama dalam proses 

penerimaan mahasisiwa baru. Pertama, kerjasama rekruitmen calon 

mahassiwa baru dengan instansi pendidikan SMA/SMK/MA/Sederajat, 

yang dibuktikan dengan MoU antara STAI Sufyan Tsauri Majenang 

dengan instansi yang bersangkutan. Pola ini menjadi agenda wajib 

tahunan untuk terus dilakukan dengan terus melakukan pembaharuan 

dalam pelayanan kerjasama antar instansi tersebut. Kedua, kerjasama 

rekruitmen calon mahasiswa baru dengan mahasiswa dan alumni. 
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Kerjasama kali ini bersifat informal, artinya calon pendaftar dapat 

melakukan pendaftaran melalui mahasiswa aktif maupun alumni. Ketiga, 

kerjasama rekruitmen calon mahasiswa baru dengan personalia yang 

ditunjuk untuk menjadi agen/outlet yang ditunjuk oleh panitia PMB 

untuk melakukan pendaftaran. Agen/outlet tersebut akan menjadi resmi 

apabila yang bersangkutan diberikan surat keterangan resmi dari panitia 

PMB.  

 

B. INSTRUMEN PENERIMAAN MAHASISWA BARU 

Instrumen penerimaan mahasiswa baru STAI Sufyan Tsauri Majenang 

berupa Formulir Isian, Tes Tertulis. 

1. Formulir Isian 

Formulir isian dipergunakan untuk mencatat dan merekam informasi 

tentang biodata calon mahasiswa baru STAI Sufyan Tsauri Majenang yang 

mendaftarkan diri. Formulir isian dapat berwujud cetak maupun online. 

2. Tes Tertulis 

Tes Tertulis berupa Tes Potensial Akademik (TPA) Tes Kemampuan 

Bahasa (Indonesia, Inggris, Arab), Tes Pengetahuan Dasar Umum, serta 

tes tertulis lain yang dianggap perlu dan relevan. 

 

C. KETENTUAN PELAKSANAN TES/UJIAN SELEKSI 

PENERIMAAN MAHASISWA BARU 

1. Tes Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru dikoordinasikan oleh 

koordinator panitia bidang pendaftaran dan seleksi ujian masuk 

Penerimaan Mahasiswa Baru (PMB) STAI Sufyan Tsauri Majenang; 

2. Koordinator panitia bidang pendaftaran dan seleksi ujian masuk 

mahasiswa baru dapat menunjuk dosen, staff akademik/karyawan STAI 

Sufyan Tsauri Majenang untuk menjadi pengawas tes tertulis; 

3. Pengawas tes tertulis wajib mengisi berita acara dan mengawasi peserta 
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agar tidak terjadi kecurangan; 

4. Pengawas tes tertulis menyerahkan hasil tes tertulis peserta kepada 

koordinator pelaksana tes seleksi mahasiswa baru untuk dikoreksi dan 

dinilai; 

5. Koordinator panitia bidang pendaftaran dan seleksi ujian masuk 

menyampaikan hasil tes seleksi penerimaan mahasiswa baru kepada calon 

mahasiswa; 

6. Koordinator pelaksana tes seleksi penerimaan mahasiswa baru 

melaporkan hasil tes seleksi penerimaan mahasiswa baru kepada ketua 

panitia Penerimaan Mahasiswa Baru STAI Sufyan Tsauri Majenang; 

7. Ketua panitia Penerimaan Mahasiswa Baru melaporkan hasil tes seleksi 

penerimaan mahasiswa baru kepada Ketua STAI Sufyan Tsauri 

Majenang; 

8. Ketentuan bagi peserta tes seleksi penerimaan mahasiswa baru adalah 

sebagai berikut: 

a. Peserta yang boleh mengikuti tes seleksi penerimaan mahasiswa baru 

adalah calon mahasiswa yang telah memenuhi kriteria dan 

persyaratan yang ditentukan; 

b. Peserta memasuki ruangan yang telah ditentukan serta harus 

menempati tempat duduk sesuai nomer pendaftaran; 

c. Peserta mengerjakan soal-soal tes yang telah dipersiapkan oleh 

panitia sesuai dengan batas waktu yang telahditentukan; 

d. Selama mengikuti tes, peserta dilarang meninggalkan ruangan kecuali 

seijin pengawas tes; 

e. Apabila terdapat kecurangan pada saat tes berlangsung, pengawas 

harus mencatat peserta yang melakukan kecurangan dalam berita 

acara pelaksanaan tes seleksi untuk ditindaklanjuti; 

f. Apabila waktu yang disediakan sudah habis, pengawas mengambil 

lembar jawaban beserta soalnya satu per satu dari meja peserta 
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sedangkan peserta tetap duduk di tempatnya masing-masing; 

g. Pengawas menghitung jumlah lembar jawaban dan menyusun sesuai 

dengan nomor urut pendaftaran; 

h. Setelah jumlah lembar jawaban sesuai dengan jumlah peserta, 

pengawas mempersilakan peserta keluar ruangan tes; 

i. Hasil tes pengumuman diterima / tidak calon mahasiswa baru paling 

lambat 2 hari setelah pelaksanaan tes. 

 

D. HEREGISTRASI MAHASISWA BARU 

1. Bagi calon mahasiswa yang dinyatakan lulus ujian seleksi penerimaan 

mahasiswa baru STAI Sufyan Tsauri Majenang, maka calon mahasiswa 

yang bersangkutan diwajibkan melakukan registrasi atau daftar ulang 

sebagai mahasiswa baru STAI Sufyan Tsauri Majenang, sesuai dengan 

jadwal yang telah di tentukan; 

2. Apabila sampai batas waktu yang ditentukan calon mahasiswa tidak 

melakukan registrasi, maka yang bersangkutan harus melakukan 

konfirmasi pada pihak penerimaan mahasiswa baru; 

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

pembiayaan bagi mahasiswa baru; 

4. Pengunduran diri calon mahasiswa baru setelah batas waktu yang telah 

ditentukan karena alasan lain, maka biaya yang telah dibayarkan tidak 

dapat dikembalikan. 
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E. DIAGRAM AIR 
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BAB IV 

PENUTUP 

 

Penyusunan buku ini merupakan suatu proses rangkuman dari evaluasi demi 

evaluasi dalam pelaksanaan penerimaan mahasiswa baru pada tahun-tahun 

sebelumnya. Buku ini diharapkan menjadi kontrol dalam pelaksanaan penerimaan 

mahasiswa baru STAI Sufyan Tsauri Majenang. Selain berfungsi sebagai panduan, 

buku ini juga berfungsi sebagai kontrol pelaksanaan aktivitas civitas akademika STAI 

Sufyan Tsauri Majenang.  

 

Oleh karena itu, dengan disusunnya buku panduan ini tim penyusun selalu 

membuka kritik dan masukan yang kemudian akan menjadi catatan evaluasi bersama 

yang kemudian kedepannya dapat berangsur lebih baik demi tertibnya 

penananganan penerimaan mahasiswa baru STAI Sufyan Tsauri Majenang. 
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