
irt.aE,
KEPUTUSAN REI$OR

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
NOMOR 041 TAHUN 2015

TENTANG
PENERIMAAN CALON MAHASISWA BERPOTENSI AKADEMTK

DAN TIDAK MAMPU SECARA EKONOMI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKToR uNrvERsrrAs ,'LAM NEGERT tvALrsoNcotiuanarc,

Menimbang : 1. bahwa..setiap warga negara tanpa kecuari berhak mendapatkan
pendidikan;

2. bahwa da1am. rangka menjamin terselenggaranya pendidikan yang
bermutu. bagi setiap mahasiswa UerprEitasi '"iJ, 

vanq-lonoisi
ekonominya_ tidak mampu membiayai penaUik"nnyal-m-aka bagi
mahasiswa tersebut berhak mendapitkan pendidik;;-'

3. bahwa -l:r* ar!(an pertimbangan pada butir a aan'O maka pertu
ditetapkan peraturan Rektor universitas rsram t"g"ri w"ii.bngo
Semarang;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan
Nasional;

2. Undang-Undang Nomor .14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Peraturan Pemerintah 19 Tahun 2005 Tentaig standar Nasionar

Pendid.ikan sebagaimana terah diubah terakhir kali dengan peraturan
Pemerintah nomor 13 Tahun 201S tentang perubahai Kedua Atas
Peraturan Pemerintah nomor 1g tahun 2005 Tentang SLna",
Nasional Pendidikan;

4. Undang-Undang Nomor 12^ Tahun 2012 tentang pendidikan Tinggi;
5. Pera ran IVlenteri Agama Nomor 17 tahun 20i3 tentang Organiiasi

qan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Walisongo Simjrang io.Peraturan MenteriAgama Nomor 82 Tihun 20j3 tentang perubihin
atas Peraturan Menteri Agama Nomor 17 Tahun Zdi3 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Universitas lslam Negeri Walisong6
Semarang;

6. Peraturan Pemerintah Republik lndonesia Nomor 4 Tahun 2014
tentang Penyelenggaraan pendidikan dan pengelolaan perguruan
Tinggi;

7. Peraturan Presiden Rl Nomor 130 Tahun 20,14 tentang perubahan

- lari lAlN Watisongo Semarang menjadi UtN Watisongo'simarang;.
8. Peraturan Menteri Riset, Teknotogi,-dan pendidikan iinggi ntpuEiit

lndonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standjr- ruaiionii
Pendidikan Tinggi;

9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan pendidikan Tinggi Republik
lndonesia Nomor45 Tahun 201S Tentang perubahan Atal-perituran
Menteri Riset, Teknologi, Dan pendidilian Tinggi Nomor 2 Tahun
2015 Tentang Penerimaan Mahasiswa Aaru pri!'ram Sa6ana eaOi
Perguruan Tinggi Negen;

10. Peratu.ran. Y"nt", Agama Rl Nomor 54 Tahun 20i5 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Universitas lslam f.fegeri Wafisongi
Semarang;

11.Peraturan...



, r. i:l:Illl Y1lteri.fsama Rt Nomor 57 Tahun 2015 tenrans Starura
.^ untversftas lslam Negeri Walisongo Semarang;
12. P-eraturan Menteri Agama nomor 74 tahun 2ois tentang penerimaan

Y:ll=y:_ , ?:1., prosram sarjana pada F"rsrr"n rinssi
Keagamaan lslam Negeri;

13 . Kep.utusan Menteri Agima Nomor 66 Tahun 201 1 tentang Statuta
lAlN Walisongo Semarang;

Menetapkan

MEMUTUSKAN

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG TENTANG CALON MAHASI'WA BERPOTENST
AKADEMIK DAN TIDAK MAMPU SECARA EKONOilI.

Pasal 1

Ketentuan Umum

Dalam keputusan ini yang dimaksud :
1. universitas adalah Universitas lslam Negeri walisongo semarang atau disingkat

UIN Walisongo Semarang.
2. Rektor adalah Rektor UIN Walisongo Semarang.
3. calon mahasiswa adalah calon mahasiswa piogram vokasi D-3 atau program

akademik S-1.
4. calon mahasiswa berpotensi akademik dan kurang mampu secara ekonomi atau

disebut mahasiswa berpotensi adalah calon mahasiswa yang mempunyai prestasi
_ dan kemampuan akademik yang tinggi dan berasar dari kerulrga tiiakhahpu.
5. Penerimaan mahasiswa baru atau disebut penerimaan riahasiswa adalah

penerimaan mahasiswa melalui berbagai mekanisme (alur) seleksi yang masing-
masing memberikan penekanan pada suatu aspek terteniu antara taii prestali
akademik, tingkat penguasaan ilmu-ilmu keislaman, tingkat penguasaan ilmu-ilmu
umum, tingkat penguasaan ilmu-ilmu keislaman dan umum secara akumulatif dan
keunggulan pengausaan kompetensi tertentu.

6. Seleksi calon mahasiswa baru adalah penyaringan calon mahasiswa melalui
penyelenggaraan ujian dan/atau penilaian dokumen guna mendapatkan
mahasiswa baru yang berkualitas.

Pasal 2
Persyaratan

('l) Untuk mendapatkan status sebagai calon mahasiswa berpotensi akademik dan tidak
mampu secara ekonomi, seorang calon mahasiswa harus memenuhi syarat sebagai
berikut:
a. Menempati rangking 5 (besar) di kelasnya sejak kelas X hingga kelas Xll dibuktikan

dengan fotokopi rapor SLTA dan/atau surat keterangan dari kepala sekolah asal.
b. Mempunyai prestasi akademik yang dibuktikan dengan fotokopi piagam, sertifikat

atau surat keterangan yang relevan.
c. Surat keterangan tidak mampu dari Kepala Desa setempat.
d. Foto rumah secara keseluruhan (bagian per bagian).
e. Surat pernyataan tidak mampu bermeterai cukup.

(2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat ('t) diserahkan ke Bagian Akademik
dan Kemahasiswaan Biro AAKK setelah dinyatakan diterima Cebagai calon
mahasiswa baru dan sebelum melakukan registrasi.

Pasal 3...



Pasal 3
Kuota Khusus

(1) calon ma.hasiswa berpotensi mendapatkan prioritas dalam penerimaan mahasiswabaru UIN Walisongo melalui kuota khusus.
(2) Prioritas sebagaimana dimaksud daram ayat (1) diberikan dengan memperhatikan

kuota penerimaan mahasiswa baru secara kesLturunan yang aitEtapran'oi"t 
'n"rto,

berdasarkan usulan Dekan Fakultas atau Direktur eascaiarjina-

Pasal 4
Beasiswa Studi

(1) calon mahasiswa berpotensi akademik dan tidak mampu secara ekonomi
mendapatkan beasiswa studi sesuai dengan ketentuan p"runoing-undan!"n.

(2) Jenis dan besaran beasiswa.sebagaimaia dimaksud aiam ayailij meriyesuaitan
dengan jenis beasiswa studi yang rersedia pada tahun ak;a+;ii-t;;ti-seoang
berjalan.

(3) Pemberian beasiswa studi dievaluasi setiap tahun dengan mengacu kepada prestiasi
akademik yang diraih.

Komitmen r"rli"Tli".*an presrasi

(1) calon mahasiswa berpotensi harus mempertahankan dan meningkatkan prestasi
akademiknya selama menempuh studi.

(2) calon mahasiswa berpotensi yang tidak berkomitmen mempertahankan dan
meningkatkan prestasi akademik dikenai sanksi berupa penghentian beasiswa studi
untuk jangka waku setahun ke depan.

(3) Beasiswa studi dapat diberikan kembali pada tahun berikutnya jika yang
bersangkutan kembali menunjukkan prestasi akademik yang tinggi.

Pasal 7
Penutup

(1) Dengan berlakunya keputusan ini segala ketentuan yang ada dinyatakan masih tetap
berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan keputusan ini.

(2) Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

.,Rektor

Ditetapkan di
Pada tanggal

: Semarang
: 2 OKober 2015

I
hibbin, M.Ag.

121987031007


