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PENGANTAR 

 

IKIP Veteran Semarang merupakan salah satu perguruan tinggi ( Lembaga 

Pendidikan Tenaga pendidikan / LPTK) yang  mempunyai tugas untuk berpartisipasi dalam 

membangun bangsa. Tugas utama IKIP Veteran Semarang adalah mendidik anak bangsa 

untuk dapat menguasai ilmu Pengetahuan dan Teknologi dengan tetap disiplin dalam ke-

agamaan, seperti : kejujuran, integritas, suka bekerja keras dan mempunyai semangat tinggi 

membantu kaum  yang masih terbelakang. 

Ikip Veteran Semarang akan senantiasa mengembangkan diri agar dapat tetap eksis 

sesuai tuntutan zaman. Mulai tahun akademik 2013/2014 telah merencanakan dan 

mengupayakan menjadi sebuah Perguruan Tinggi yang mencetak tenaga Kependidikan di 

masa depan yang mencakup pengembangan sumber daya manusia, pengembangan 

kelembagaan, pengembangan sistem layanan dan Manajemen akademik serta 

pengembangan infra struktur. Pengembangan ini dilakukan secara komprehensif dan 

simultan dalam Iayanan tuntas demi tercapainya produk pendidikan yang memiliki unggulan 

komparatif dan unggulan kompetitif. Sedangkan indikator-indikator keunggulan IKIP Veteran 

Semarang sebagai  Perguruan Tinggi (LPTK) yang  mencetak tenaga Guru di Jawa Tengah 

yang keunggulanya dapat diharapkan akan tampak pada tahun 2015. 

Mempersiapkan calon kader lulusan yang mumpuni dalam mendidik dan dapat 

memberikan sumbangsih bagi kepentingan umum, dapat ikut menyelesaikan permasalahan 

ekonomi dan sosial yang sedang dialami oleh bangsa baik ditingkat daerah maupun nasional, 

sehingga IKIP Veteran Semarang senantiasa  harus menanamkan sistem perkuliahan 

dengan basic Pendidikan karakter dimulai sejak awal mekanisme perekrutan mahasiswa 

baru. Berbagai model seleksi dikembangkan untuk meningkatkan kualitas sumber daya 

lulusan dalam proses perkuliahan yang nantinya akan menjadi motor penggerak roda 

pembangunan bangsa Indonesia dimasa yang akan datang. Buku pedoman seleksi ini 

disusun berdasar  SOP Penerimaan Mahasiswa Baru nomor Dokumen PMB-IKIPVET-01-01. 

Surat Keputusan rektor nomor :      /       /IKIP.VET/I/2013   untuk menjadi acuan dalam 

melakukan proses seleksi mahasiswa baru yang selalu akan dilakukan pengembangan 

program setiap periode waktu tertentu. Semoga buku paduan program seleksi mahasiswa 

baru ini dapat bermanfaat. 

        Semarang, Januari 2013 

                 Rektor             

 

        DR. Bambang Triyono, MM. 
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SELEKSI MAHASISWA BARU  

 

Sebagai kampus teacherpreuneur  adalah  merupakan target yang akan dicapai IKIP 

Veteran pada tahun 2015. Berbagai langkah telah dilaksanakan termasuk di dalamnya 

adalah melakukan pembenahan mendasar dalam pola rekrutmen mahasiswa baru. IKIP 

Veteran dalam hal seleksi mahasiswa baru menerapkan beberapa model seleksi. Seleksi 

masuk mahasiswa baru terbagi atas 2 (dua) jalur seleksi sebagai berikut: 

1.  Jalur Seleksi Non Tes 

a. Penelusuran Siswa Berprestasi 

b. Penelusuran Minat dan Bakat 

2. Jalur Seleksi Tes 

 a. Computer Based Test  dengan system One-Day Admission Service 

 b. Paper Based Administrasi (untuk seleksi calon mahasiswa PSKGJ & Transfer) 

3. Jalur Beasiswa 

 a.Program Beasiswa Dhuafa 

 b.Program Beasiswa Atlet KONI 

Didasarkan atas teknis pelaksanaannya, pendaftaran mahasiswa baru dapat dilakukan 

dengan 2 cara, yaitu pendaftaran secara manual dan pendaftaran secara online. Pendaftaran 

secara manual dilayani di kampus, sedangkan pendaftaran secara online dapat diakses 

melalui website www.ikip-veteran.ac.id 

Jadwal pendattaran dan seleksi mahasiswa baru setiap tahun direncanakan sebagai berikut:  

JALUR SELEKSI NON TES (Siswa Berprestasi & Minat Bakat) 

 TAHAP 1 TAHAP 2 

PENDAFTARAN 1 Desember – 20 Januari 21 Januari - 21 Maret 

PENGUMUMAN 22 Januari 23 Maret 

REGISTRASI Paling lambat I minggu setelah pengumuman 

JALUR BEASISWA 

 DHUAFA KONI 

PENDAFTARAN 10 Januari - 23 Juli 10 Januari - 23 Juli 
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PENGUMUMAN 6 Agustus 6 Agustus 

REGISTRASI Paling lambat I minggu setelah pengumuman 

 

JALUR SELEKSI TES (ONE-DAY ADMISSION SERVICE) 

GELOMBANG JENIS TEST PENDAFTARAN PENGUMUMAN REGISTRASI 

GELOMBANG I 

 Computer 

Based Test 

dan Paper 

Best Test 

 

10 Januari — 31 

Mel 
One-Day 

Admission 

Service 

 

Paling lambat 

seminggu 

setelah 

diterima 

 

GELOMBANG 

II 

1 Juni — 23 Juli 

GELOMBANG 

III 

25 Juli — 20 

Agustus 

Jumlah Gelombang Seleksi tiap tahun disesuaikan dengan kondisi yang ada 

 

SELEKSI MAHASISWA BARU 

MODEL “ONE DAY ADMISSION SERVICE” 

 

One-day admission service adalah salah satu bentuk pelayanan prima dalam sistem 

penerimaan mahasiswa baru (PMB) IKIP Veteran Semarang. One Day Admission Service 

adalah model seleksi dengan pelayanan tuntas dalam satu hari kerja, yang mencakup 

pendaftaran, tes/seleksi, pengumuman , dan registrasi awal, yang dilakukan sekaligus dalam 

satu kesatuan waktu. Model ini memberikan besar keuntungan bagi calon mahasiswa, yaitu 

hemat waktu dan biaya, dalam pelayanan yang sederhana dan mudah. 

A.  SYARAT DAN KETENTUAN 

1.  Model seleksi ini berlaku untuk seluruh program studi 

2.  Peserta adalah lulusan SMA/SMK/MA semua jurusan 

3.  Peserta dan lulusan SMA/MA dapat memilih seluruh pilihan program studi yang ada.  

4.  Peserta dan lulusan SMK hanya dapat memilih program studi tertentu sesuai 

persyaratan dan masing-masing program studi. 

5.  Peserta tidak mengalami cacat fisik yang dapat mengganggu kinerja profesi. 
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6.  Persyaratan khusus tinggi badan diberlakukan untuk program studi yang 

memberlakukan 

7.  Persyaratan khusus tidak buta warna  

8.  Melengkapi berkas persyaratan berikut: 

a.  Fotocopy ijazah / Surat Keterangan Hasil Ujian (SKHU) 

b.  Pas foto 3 x 4 sebanyak 3 lembar. 

c.  Mengisi  formulir pendaftaran 

9.  Keputusan panitia adalah mutlak. 

 

B.  MEKANISME PROSES 

1.  Peserta mengambil dan mengisi formullr, serta membayar biaya pendaftaran sesuai 

ketentuan. 

2.  Peserta mengembalikan formulir pendaftaran dilengkapi dengan semua berkas 

persyaratan. 

3.  Peserta mendapatkan nomor peserta seleksi. 

4.  Peserta mengerjakan ujian/tes di ruang  

5.  Peserta mendapatkan cetak hasil tes akademik, disertai rincian biaya registrasi 

mahasiswa baru. 

6.  Peserta yang dinyatakan lulus tes akadémik selanjutnya menjalani tes sesuai 

persyaratan program studi yang dituju atau Iangsung diterima bila program studi tidak 

mempersyaratkan tes               

7.  Peserta yang telah dinyatakan diterima melakukan pembayaran pada Bank yang 

ditunjuk. 

8. Peserta melakukan registrasi keuangan dan akademik. 

9.  Peserta resmi menjadi mahasiswa 
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PENELUSURAN SISWA BERPRESTASI 

 

A.  Deskripsi 

Penelusuran Siswa Berprestasi  Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah 

Kejuruan merupakan program seleksi bagi siswa-siswi SMA, MA & SMK untuk memasuki 

Program Studi yang ada di IKIP Veteran Semarang melalui program seleksi tanpa ujian 

tertulis sebagai upaya untuk menjaring calon mahasiswa yang memiliki kemampuan 

akademik, ketrampilan dan kematangan pribadi, yang ditunjukkan dengan prestasi yang 

telah dicapai di Sekolah Menengah Atas atau Sekolah Menengah Kejuruan serta 

Madarasah Aliyah. 

B.  Maksud dan Tujuan 

1. Menciptakan jaringan kerjasama. 

2. Menumbuhkan budaya kompetisi. 

C.  Sasaran 

Sekolah Menengah Atas, Madrasah Aliyah dan Sekolah Menengah Kejuruan di seluruh 

wijayah Indonesia 

D.  Ketentuan dan Syarat Calon 

1.  Warga Negara Indonesia 

2.  Peserta seleksi diusulkan secara resmi oleh Kepala Sekolah. 

Ketentuan pemilihan Program Studi sebagai berikut: 

a.  Siswa dan SMA/MA Jurusan IPA dapat memilih 2 program studi pilihan untuk semua 

program studi. 

b.  Siswa dan SMA/MA Jurusan IPS boleh memilih 2 program studi pilihan dan seluruh 

Program Studi yang ada 

c.  Siswa dan SMK boleh memilih 2 program studi, pilihan ke 1 sesuai dengan 

kejuruannya, pilihan ke-2 dan ke-3 boleh lintas kejuruan 

3.  Pada tahun Pelajaran berjalan siswa duduk di tahun terakhir SMA / SMK /MA 

Negeri/Swasta 

4.  Setiap SMA/MA/SMK diberi kesempatan untuk mengajukan siswa - siswinya yang 

telah dipilih dan dipertimbangkan oleh sekolah masing - masing. Diutamakan siswa 

yang diusulkan merupakan siswa 10 terbaik di kelasnya dihitung dari semester 1 

sampai dengan semester 4 



7  

 

5.  Pengusulan calon disertai dengan Fotokopi Raport semester 1 — 4 dan daftar 

rangking kelas yang disahkan oleh Kepala Sekolah, serta Surat Rekomendasi dari 

Kepala Sekolah yang menyatakan bahwa calon tersebut akan dapat tekun dan 

berhasil dalam menyelesaikan pendidikan di IKIP Veteran Semarang sesuai jurusan 

yang ditekuni 

6. Kemampuan membayar biaya pendidikan yang dibuktikan dengan Surat 

Kesanggupan Orangtua calon untuk membayar biaya pendidikan sampai selesai. 

7.  Panitia hanya menerima pengusulan calon peserta secara kolektif dari sekolah 

(panitia tidak menerima dari individu/perorangan). 

8.  Tidak mempunyai cacat tubuh yang dapat mengganggu kelancaran belajar. 

9.  Peserta dapat melampirkan piagam/sertifikat prestasi akademik yang pernah diraih. 

10. Peserta dikenakan biaya pendaftaran untuk keperluan pemrosesan di panitia  maupun 

administrasi pendaftaran di sekolah yang mengusulkan. 

E.  Prosedur Pendaftaran 

1. Berkas pendaftaran berisi semua persyaratan disertai bukti-bukti prestasi akademik 

calon peserta seleksi Siswa Berprestasi dimasukkan dalam stofmap warna merah dan 

dikirimkan ke: 

 UNIT PENERIMAAN MAHASISWA BARU  

 IKIP VETERAN SEMARANG 

 JL. PAWIYATAN LUHUR IV / 17 SEMARANG 

2. Berkas pendaftaran dapat dikirim lewat pos atau disampaikan langsurg ke panitia 

kampus Penerimaan berkas pendaftaran dilayani tiap hari Senin hingga Jum’at (08.00 

— 15.00 WIB), mulai tanggal: 

Tahap l  : I Desember – 20 Januari  (tiap tahun)  

Tahap II  : 21 Januari -  21 Maret (tiap tahun) 

F.  Proses Seleksi 

Proses/Hasil seleksi menjadi wewenang dari panitia dan tidak dapat diganggu gugat. 

G. Pengumuman dan Registrasi 

1. Hasil seleksi akan diumumkan untuk Tahap I tanggal 22 Januari dan Tahap II tanggal 

23 Maret (tiap tahun). 

2. Peserta yang diterima harus melakukan registrasi paling lambat 1 (satu) minggu 

setelah diumumkan, khusus untuk program studi tertentu peserta baru dinyatakan 

diterima setelah LULUS tes 
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3. Peserta yang diterima mempunyai  hak dan kewajiban yang sama dengan peserta lain 

yang mengikuti Computer Best test maupun Paper best Test pada  Penerimaan 

Mahasiswa Baru IKIP Veteran Semarang 

H.  Biaya Pendidikan 

Peserta yang diterima diwajibkan membayar dana pendidikan seperti mahasiswa yang 

diterima melalui Tes (PMB), sebagai berikut: 

1. SPP (Sumbangan Pembinaan Pendidikan) dan biaya tiap semester selama menjadi 

mahasiswa pada tiap awal semester. 

2. SPI (Sumbangan Pengembangan Institusi) dibayarkan hanya sekali selama kuliah 

dengan mekanisme pembayaran sebesar 50 % pada awal semester 1 dan 50 % pada 

awal semester 2. 

PENELUSURAN MINAT DAN BAKAT 

 

A.  Deskripsi 

Penelusuran Minat dan Bakat pada Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah 

Kejuruan merupakan program seleksi bagi siswa-siswi SMA, MA & SMK untuk memasuki 

salah satu Program Studi yang ada pada IKIP Veteran Semarang untuk menjadi Sarjana 

Pendidikan melalui program seleksi tanpa ujian tertulis sebagai upaya untuk menjaring 

calon mahasiswa Baru  yang memiliki kemampuan akademik, ketrampilan dan 

kematangan pribadi, yang ditunjukkan dengan prestasi yang telah dicapai di Sekolah 

Menengah Atas atau. Sekolah Menengah Kejuruan dan Madarasah Aliyah. 

B.  Maksud dan Tujuan 

1. Menciptakan jaringan kerjasama 

2. Menumbuhkan budaya kompetisi 

3. Mendapatkan calon mahasiswa yang memiliki bakat khusus 

C.  Sasaran 

Sekolah Menengah Atas, Madrasah Aliyah dan Sekolah Menengah Kejuruan di seluruh 

wilayah Indonesia 

D.  Ketentuan dan Syarat Calon 

1.  Warga Negara Indonesia 

2.  Peserta seleksi diusulkan secara resmi oleh Kepala Sekolah. 

Ketentuan pemilihan Program Studi sebagai berikut: 
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a. Siswa dan SMAIMA Jurusan IPA dapat memilih 2 program studi pilihan untuk semua 

program studi 

b.  Siswa dan SMA/MA Jurusan IPS boleh memilih 2 program studi untuk seluruh 

program 

c.  Siswa dari SMK boleh memilih 2 Program studi. Pilihan ke 1 sesuai dengan 

kejuruanya, pilihan ke-2 boleh lintas kejuruan. 

3.  Pada tahun akademik/ajaran berjalan siswa duduk di tahun terakhir SMA/MA/SMK 

Negeri/Swasta 

4.  Setiap SMA/MA/SMK diberi kesempatan untuk mengajukan siswa - siswinya yang telah 

dipilih dan dipertimbangkan oleh sekolah masing - masing. Diutamakan siswa yang 

diusulkan merupakan siswa yang memiliki bakat khusus dalam bidang seni dan 

keorganisasian, ditunjukkan dengan sertifikat yang mendukung. 

5.  Pengusulan calon disertai dengan Fotokopi Rapor semester I — 4 yang disahkan oleh 

Kepala Sekolah, serta Surat Rekomendasi dan Kepala Sekolah, yang menyatakan 

bahwa calon tersebut akan dapat tekun dan berhasil dalam menyelesaikan 

pendidikan di IKIP Veteran Semarang 

6. Kemampuan membayar biaya pendidikan yang dibuktikan dengan Surat 

Kesanggupan Orangtua calon untuk membayar biaya pendidikan sampai selesai. 

7.  Panitia hanya menerimà pengusulan calon peserta secara kolektif dari sekolah atau 

perorangan yang disertai surat rekomendasi dari sekolah. 

8.  Tidak mempunyai cacat tubuh yang dapat mengganggu kelancaran belajar. 

9. Peserta dapat melampirkan piagam/sertifikat kejuaraan yang pernah diraih. 

10. Peserta dibebaskan dari biaya pendaftaran. 

E.  Prosedur Pendaftaran 

1.  Berkas pendaftaran berisi semua persyaratan disertai bukti-bukti prestasi calon peserta 

seleksi Bakat dan Minat dimasukkan dalam stopmaf warna biru dan dimasukkan 

sampul coklat (bagi yang dikirim per pos) dan ditujukan ke: 

 UNIT PENERIMAAN MAHASISWA BARU 

 IKIP VETERAN SEMARANG 

 JL. PAWIYATAN LUHUR IV / 17 SEMARANG 

2.  Berkas pendaftaran dapat dikirim langsung ke panitia di kampus pendaftaran dilayani 

tiap hari Senin hingga jum’at (08.00 – 15.00 WIB), mulai tanggal: 

Tahap I  : 1 Desember – 20 Januari (tiap tahun) 

Tahap II  : 21 Januari - 21 Maret (tiap tahun) 
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F.  Proses Seleksi  

Proses/Hasil seleksi menjadi wewenang dari panitia dan tidak dapat diganggu gugat. 

G. Pengumuman dan Registrasi 

1.  Hasil seleksi akan diumumkan untuk Tàhap I tanggal 22 Januani dan Tahap II tanggal 

23 Maretl (tiap tahun). 

2.  Peserta yang diterima harus melakukan registrasi paling lambat minggu setelah 

diumumkan, khusus untuk program studi peserta baru dinyatakan diterima setelah 

LULUS tes 

3.  Peserta yang diterima mempunyai hak dan kewajiban yang sama dengan peserta lain 

yang mengikuti tes Penerimaan mahasiswa baru. 

 

H.  Biaya Pendidikan 

Peserta yang diterima diwajibkan membayar dana pendidikan seperti mahasiswa yang 

diterima melalui ujian tulis / Tes  (PMB), sebagai berikut: 

1. SPP (Sumbangan Pembinaan Pendidikan) dan biaya dibayarkan tiap semester selama 

menjadi mahasiswa dan dibayarkan pada tiap awal semester. 

2.  SPI (Sumbangan Pengembangan Institusi) dibayarkan hanya sekali selama kuliah 

dengan mekanisme pembayaran sebesar 50 % pada awal semester I dan 50 % pada 

awal semester 2. 

 

PROGAM BEASISWA DHUAFA 

 

A.  Deskripsi 

Progam beasiswa Dhuafa bagi sekolah menengah atas dan sekolah menengah kejuruan 

maupun Madarasah Aliyah merupakan progam seleksi bagi siswa – siswi SMA, MA dan 

SMK untuk memasuki salah satu progam studi yang ada di IKIP Veteran Semarang 

melalui progam seleksi tanpa ujian tertulis sebagai upaya untuk menjaring calon 

mahasiswa yang memiliki ketidak mampuan dari sisi ekonomi namun memiliki prestasi 

akademik, ketrampilan dan kematangan pribadi  yang masing – masing dapat dibuktikan 

dengan surat keterangan dari kelurahan atau desa sesuai domisili calon mahasiswa 

B.  Maksud dan Tujuan  

1.  Menciptakan jaringan kerja sama  

2.  memberikan kepedulian sosial kepada masyarakat kurang mampu  
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3.  memberikan sumbangan bagi pengembangan institusi pengusul  

C.  Sasaran  

1.  Panti asuhan / Pondok Pesantren Se Indonesia  

2.  Masyarakat umum keluarga kurang mampu. 

D.  Ketentuan dan Syarat Calon 

1.  Warga Negara Indonesia 

2.  Peserta adalah anak asuh panti asuhan / Pondok pesantren yang sedang menempuh 

pendidikan kelas XII SMA/SMK/MA 

3.  Peserta diusulkan secara resmi oleh Pengurus Panti Asuhan / Pondok Pesantren, 

dibuktikan dengan surat rekomendasi (surat keterangan) 

4.  Peserta berasal dan keluarga kurang mampu, ditunjukkan oleh Surat keterangan tidak 

mampu  dari Desa/Kelurahan. 

5.  Melampirkan fotocopy  SKHU dengan keterangan kelulusan ( bagi yang belum 

menerima ijasah )  

6.  Peserta mengajukan lamaran untuk dapat diterima sebagai mahasiswa dhuafa  

kepada rektor IKIP Veteran Semarag dengan melampirkan kelengkapan persyaratan 

diatas  

8. ketentuan penempatan progam studi bagi penerima beasiswa progam ini menjadi 

kewenangan mutlak rektor IKIP Veteran Semarang dan tidak dapat di ganggu gugat 

9. pada tahun akademik / ajaran berjalan siswa duduk ditahun terakhir SMA/SMK/MA 

Negeri/ Swasta  

10.  Tidak mempunyai cacat tubuh yang dapat mengganggu kelancaran belajar  

11.  Peserta dibebaskan dari biaya pendafaran  

E.  Prosedur pendaftaran  

1.  Berkas pendaftaran berisi semua persyaratan beserta kelengkapanya calon peserta 

seleksi  dimasukan dalam stopmaf warna kuning dan dimasukan sampul coklat ( bagi 

yang dikirim per pos )  

2.  Berkas pendaftaran dapat dikirim lewat pos atau disampaiakan langsung ke panitia 

PMB di kampus IKIP Veteran Semarang, Untuk penerimaan berkas pendaftaran 

dilayani mulai tanggal 1 januari – 23 juli ( tiap tahun ) ( hari senin – Sabtu, pukul 08.00 – 

15.00)  

F.  Proses seleksi  

Proses / Hasil seleksi menjadi wewenang dari panitia dan tidak dapat di ganggu gugat. 
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G. Pengumuman dan Regristasi  

1. Hasil seleksi akan di sampaikan tanggal 1 Agustus  

2. Peserta yang diterima harus melakukan resgristasi pada tanggal 2 – 12 Agustus  

3. Peserta yang diterima mempunyai hak dan kewajiban yang sama dengan peserta lain 

yang mengikuti tes penerimaan mahasiswa baru  

H.  Biaya pendidikan  

Peserta yang diterima berlaku sistim pembiayaan sebagai berikut :  

1. Peserta hanya dikenakan biaya DPM ( dana pengambangan mahasiswa ) dibayarkan 

pada saat regristasi dan hanya sekali selama kuliah   

2. Penerimaan progam Dhuafa dibebaskan dari kewajiban pembayaran biaya SPP ( 

sumbangan pengembangan pendidikan ) SKS dan SPI ( sumbangan pengembangan 

institusi ) selama 1 semester  

3. Apabila pada akhir Semaster nilai indeks prestasi mahasiswa yang bersangkutan 

memenuhi persyaratan sebesar 3,50 ( progam kelompok IPS ) dan 3,25 ( progam studi 

IPA ) beasiswa dapat dilanjutkan pada semester 2 dan demikian selanjutnya untuk 

semester – semester berikutnya  

4. Apabila persyaratan nilai indeks prestasi tersebut tidak dapat memenuhi maka 

beasiswa Dhuafa tidak dapat dilanjutkan pada semester berikutnya  

 

PENELUSURAN ATLIT KONI  

 

A.  Deskripsi 

Program Beasiswa Atlit KONI Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan 

SERTA Madarasah Aliyah merupakan program seleksi bagi siswa-siswi SMA, MA& SMK 

untuk memasuki salah satu Program studi yang ada di IKIP Veteran Semarang, untuk 

menjadi  Sarjana Pendidikan  melalui program seleksi tanpa ujian tertulis sebagai 

upaya untuk menjaring calon mahasiswa yang memiliki prestasi di bidang olah raga. yang 

dapat dibuktikan dengan sertifikat, piagam atau tanda bukti kejuaraan Iainnya. 

B.  Maksud dan Tujuan 

1.  Menciptakan jaringan kerjasama dengan KONI. 

2.  Membantu pengembangan sumber daya atlit olah raga. 

C.  Sasaran 

Atlit olah raga berprestasi di tingkat Nasional, Propinsi atau Kabupaten/ Kota. 
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D.  Ketentuan dan Syarat Calon 

1.  Warga Negara Indonesia 

2.  Peserta adalah atlit berprestasi yang sedang menempuh pendidikan kelas XII 

SMA/SMK/MA, dengan ketentuan prestasi sebagai berikut: 

a.  Juara 1, 2 atau 3 pada kejuaraan tingkat Kabupaten/Kota. 

b.  Juarä 1, 2, 3, harapan 1, harapan 2 atau harapan 3 pada kejuaraan tingkat Propinsi. 

3. Peserta diusulkan secara resmi oleh Sekolah yang bersangkutan, dibuktikan dengan 

surat rekomendasi Kepala Sekolah. 

4.  Melampirkan surat rekomendasi dari Pengurus KONI Kabupaten/kota, Propinsi atau 

Pusat. 

5.  Malampirkan fotocopy ijazah atau nilai rapor semester 1-4 dengan keterangan 

kelulusan (bagi yang belurn menerima ijazah) 

6.  Peserta mengajukan lamaran untuk dapat diterima sebagai rnahasiswa program Atlit 

KONI kepada Rektor IKIP Veteran Semarag, dengan melampirkan kelengkapan 

persyaratan di atas. 

7.  Ketentuan penempatan program studi bagi penerima beasiswa program ini menjadi 

kewenangan mutlak Rektor IKIP Veteran Semarang dan tidak dapat diganggu gugat. 

8.  Pada tahun akademik/ajaran berjalan siswa duduk di tahun terakhir SMA / SMK/MA 

Negeri/Swasta 

9. Tidak mempunyai cacat tubuh yang dapat mengganggu kelancaran belajar. 

10.  Peserta dibebaskan dan biaya pendaftaran. 

E.  ProsedurPendaftaran 

1.  Berkas pendaftaran berisi semua persyaratan disertai kelengkapan persyaratan calon 

peserta seleksi Atlit KONI dimasukkan dalam stopmaf warna hijau dan dimasukkan 

sampul cokiat (bagi yang dikirim per pos) dan ditujukan ke:  

UNIT PENERIMAAN MAHASISWA BARU 

IKIP VETERAN SEMARANG 

JL. PAWIYATAN LUHUR IV / 17 SEMARANG 

2.  Berkas pendaftaran dapat dikirim lewat pos atau disampaikan langsung ke panitia di 

kampus . Penerimaan berkas pendaftaran dilayani mulai tanggal 1 Januari - 25 Juni 

(Hari Senin - Jum’at, pukul 08.00 - 15.00 WIB) 

F.  Proses Seleksi 

Proses / Hasil seleksi menjadi wewenang dari panitia dan tidak dapat diganggu gugat. 
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G. Pengumuman dan Registrasi 

1.  Hasil seleksi akan diumumkan melalui website pada tanggal 1 Agustus. 

2.  Peserta yang diterima harus melakukan registrasi pada tanggal 2 — 12 Agustus. 

3.  Peserta yang diterima mempunyai hak dan kewajiban yang sama dengan peserta lain 

yang mengikuti tes  Penerimaan Mahasiswa Baru. 

H.  Biaya Pendidikan 

Peserta yang diterima berlaku sistim pembiayaan sebagai berikut: 

1.  Peserta hanya dikenakan biaya DPM (Dana Pengembangan Mahasiswa) dibayarkan 

pada saat registrasi dan hanya sekali selama kuliah. 

2.  Penerima program Atlit KONI dibebaskan dan kewajiban pembayaran biaya SPP 

(Sumbangan Pembinaan Pendidikan), SKS selama 1 (satu) semester. 

3.  Apabila pada akhir semester prestasi olah raga dapat dipertahankan atau mengalami 

penurunan yang tidak signifikan maka beasiswa dapat diteruskan dan demikian 

selanjutnya untuk semester-semester  berikutnya. 

4.  Apabila persyaratan prestasi tersebut tidak dapat dipenuhi, maka beasiswa KONI tidak 

dapat dilanjutkan pada semester berikutnya. 

 

SELEKSI MAHASISWA BARU SISTEM ONLINE 

 

Pendaftaran mahasiswa baru secara online merupakan sebuah terobosan yang 

dikembangkan oleh IKIP VETERAN SEMARANG dalam upaya meningkatkan asesibilitas 

pada masyarakat baik pada tataran local maupun nasional, Jenis layanan ini dapat diakses 

oleh siapa saja, dimana saja asalkan terkoneksi dengan jaringan Internet, sehingga 

memberikan kemudahan dalam proses pendaftaran. Keterbatasan waktu dan jarak sudah 

bukan menjadi permasalahan lagi dengan pendaftaran model online ini. 

A.  SYARAT DAN KETENTUAN 

1.  Model seleksi ini berlaku untuk seluruh program studi yang ada di 

2.  Peserta adalah lulusan SMA/SMK/MA semua jurusan sesuai syarat dan. ketentuan. 

masing-masing program studi. 

3.  Peserta dan lulusan SMA/MA jurusan IPA dapat memilih seluruh pilihan program studi. 

a.  Fotocopy ijazah / Surat Keterangan Hasil Ujian (SKHU). 

b.  Pas foto 3 x 4 sebanyak 3 lembar. 
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c.  Mengisi formulir pendaftaran 

Keputusan panitia adalah mutlak. 

B.  MEKANISME PROSES 

1.  Peserta membayar biaya pendaftaran dengan mentransfer sejumlah uang ke rekening 

pendaftaran mahasiswa baru 

2.  Peserta melakukan pendaftaran online ke alamat : www.ikip-veteran.ac.id dengan 

mengisi formulir yang tersedia. 

3.  Peserta mencetak bukti pendaftaran online. 

4.  Peserta mengirimkan berkas persyaratan lengkap termasuk bukti transfer Bank dan 

print out bukti pendaftaran online. 

5.  Peserta yang memenuhi persyaratan administrasi akan dipanggil untuk menjalani 

proses akademik selanjutnya. 

6.  Peserta yang dinyatakan diterima melakukan registrasi keuangan dan akademik. 

7.  Peserta resmi menjadi mahasiswa 

 

ALUR PENDAFTARAN MAHASISWA BARU 

“ONE DAY ADMISSION SERVICE” 

 

Calon 
Mahasiswa 

Datang 

Pemberian Informasi 

Pengisian formulir 

Pengembalian Formulir 

Dilengkapi Berkas Persyaratan 

Test 

Lulus 

Regristasi Keuangan dan 

Akademik 

Tidak 
Ya  


