EDARAN INFORMASI
PENERIMAAN MAHASISWA BARU (PMB) JALUR NON TES
STAI TERPADU YOGYAKARTA
JALUR NON TES UNTUK SANTRI/TAHFIDZ
Persyaratan Umum:
1. Santri dari pondok pesantren dan atau Pelajar SMA/SMK/MA-sederajat lulusan tahun
2018/ 2019 yang menjadi santri di pondok pesantren.
2. Santri mukim di pesantren minimal 2 tahun berturut-turut.
3. Hafal Al-Qur'an minimal 1 juz dibuktikan dengan tes Online (Video Call) atau surat
keterangan sah bahwa yang bersangkutan hafal alqu’an sesuai dengan yang
dipersyaratkan oleh yang berwenang.
4. Berbadan sehat dan tidak buta warna dengan ditunjukkan surat keterangan dari dokter
puskesmas atau rumah sakit.
Prosedur Pendaftaran:
1. Mengisi Formulir Pendaftaran Online di https://bit.ly/2XSGBqS
2. Membayar biaya pendaftaran Rp 150.000,- untuk mendapatkan kartu ujian
3. Menyerahkan kartu ujian dengan melampirkan;
a. Foto copy Ijazah terakhir
b. Foto copy KTP yang masih berlaku / kartu pelajar
c. Pasfoto berwarna ukuran 3 x 4 sebanyak 2 lembar
d. Surat keterang hafal al-qur’an
4. Mengirimkan seluruh berkas melalui pos ke Kampus STAIT Jogja
5. Pengumuman kelulusan akan diumumkan melalui website

JALUR NON TES BERDASARKAN PRESTASI
Persyaratan Umum:
1. Memiliki prestasi (individual, atau sebagai anggota kelompok/regu) dibidang keagamaan,
olahraga, seni, ilmu pengetahuan dan teknologi minimal Tigas besar tingkat SMA/MA
atau sederajat se-kabupaten/kota
2. Mampu menunjukkan bukti/dokumen pencapaian prestasi yang dimaksud dalam bentuk
asli, atau salinan berwarna sertifikat/piagam
3. Berbadan sehat dan tidak buta warna dengan ditunjukkan surat keterangan dari dokter
puskesmas atau rumah sakit.
Prosedur Pendaftaran:
1. Mengisi Formulir Pendaftaran Online di https://bit.ly/2XSGBqS
2. Membayar biaya pendaftaran Rp 150.000,- untuk mendapatkan kartu ujian
3. Menyerahkan kartu ujian dengan melampirkan;
a. Foto copy Ijazah terakhir
b. Foto copy KTP yang masih berlaku / kartu pelajar
c. Pasfoto berwarna ukuran 3 x 4 sebanyak 2 lembar
d. Sertifikat Prestasi
4. Mengirimkan seluruh berkas melalui pos ke Kampus STAIT Jogja
5. Pengumuman kelulusan akan diumumkan melalui website

JALUR NON TES BERDASARKAN NILAI RAPORT
Persyaratan Umum:
1. Rata-rata Nilai Raport 7,5 dari skala 10 selama minimal dua semeter terakhir
2. Mata pelajaran dalam raport harus memiliki mata pelajaran Agama Islam atau sejenisnya
dan mendapatkan nilai minimal 8,0 konsisten selama minimal 2 semester
3. Berbadan sehat dan tidak buta warna dengan ditunjukkan surat keterangan dari dokter
puskesmas atau rumah sakit.
Prosedur Pendaftaran:
1. Mengisi Formulir Pendaftaran Online di https://bit.ly/2XSGBqS
2. Membayar biaya pendaftaran Rp 150.000,- untuk mendapatkan kartu ujian
3. Menyerahkan kartu ujian dengan melampirkan;
a. Foto copy Ijazah terakhir
b. Foto copy KTP yang masih berlaku / kartu pelajar
c. Pasfoto berwarna ukuran 3 x 4 sebanyak 2 lembar
d. Salinan Raport mulai Semester II – V harus dilegalisir oleh pejabat yang
berwenang di masing-masing satuan pendidikan
4. Mengirimkan seluruh berkas melalui pos ke Kampus STAIT Jogja
5. Pengumuman kelulusan akan diumumkan melalui website

Yogyakarta, 01 Juli 2019
Ketua PMB 2019

Rz. Ricky Satria Wiranata, M.Pd.

