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KATA PENGANTAR 

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM 

Universitas Al Azhar  berusaha untuk menghasilkan alumni-alumni yang bermutu 

dengan kepribadian unggul dan integritas yang baik. Untuk mendukung hal 

tersebut, Penerimaan Mahasiswa Baru dapat menjadi gerbang utama dalam 

menghasilkan  alumni-alumni yang bermutu dan disegani di masyarakat. Melalui  

proses Penerimaan Mahasiswa Baru, Universitas Al Azhar berupaya merekrut 

mahasiswa-mahasiswa yang unggul, yang  mampu  dididik menjadi pribadi yang 

tidak hanya unggul secara akademik, juga unggul dalam kepribadian ( baik, jujur, 

dapat dipercaya dan diandalkan), integritas (cakap bekerja, rajin, tekun), memiliki 

kepedulian sosial  yang merupakan cerminan Akhlaqulkarimah.  

 

Penerimaan Mahasiswa Baru Universitas Al Azhar  dibagi menjadi 2 (dua) jalur 

penerimaan yaitu jalur undangan dan jalur Ujian Saringan Masuk  . Setiap jalur 

penerimaan memiliki karakteristik yang berbeda-beda yang pada prinsipnya untuk 

memetakan kemampuan mahasiswa dalam proses pembelajaran. Dalam 

pelaksanaannya penerimaan mahasiswa baru semuanya dilaksanakan tanpa 

membedakan jenis kelamin, agama, suku, ras, kedudukan sosial dan tingkat 

kemampuan ekonomi seseorang. 

 

Mudah-mudahan Pedoman Penerimaan Mahasiswa Baru ini dapat dipedomani 

sehingga dapat diperoleh mahasiswa baru yang bermutu untuk kemudian dididik 

menjadi alumni-alumni yang unggul yang berguna bagi masyarakat, bangsa dan 

Negara. 

Billahittaufiq wakhidayah 

                                                                              Wassalam 

                                                                              Medan, 2 Juni 2017 

                                                                              Rektor, 

 

 

 

 

                                                                              Ir. Dermawan Hutagaol, MP  
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Keputusan Rektor Universitas Al Azhar 

Nomor: 197/UA.H/SK/U/VI/2017 

Tentang 

Pedoman  Penerimaan  Mahasiswa  Baru 

Rektor Universitas Al Azhar, 

 

Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan penerimaan calon 

mahasiswa baru program Sarjana dan Diploma di lingkungan 

Universitas Al azhar perlu ditetapkan Pedoman Penerimaan 

Mahasiswa  Baru; 

                       b.  Bahwa untuk dapat dijadikan panduan dalam bekerja, Pedoman 

Penerimaan Mahasiswa Baru di lingkungan Universitas Al 

Azhar sebagaimana dimaksud pada butir (a) di atas, perlu 

ditetapkan melalui keputusan Rektor. 

 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional; 

                       2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan 

Tinggi; 

                       3. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang 

Pengelolaan dan   Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi; 

                       4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 34 Tahun 2010                         

tentang Pola Penerimaan Mahasiswa Baru Program Sarjana pada                          

Perguruan Tinggi yang Diselenggarakan oleh Pemerintah. 

                       5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 

339/U/1994 tanggal 23 Desember 1994 tentang Ketentuan 

Pokok Penyelenggaraan Perguruan Tinggi Swasta; 

                      6. Akte Notaris No.39 tanggal 24 Agustus 1983 tentang Pendirian 

Yayasan Hajjah Rachmah Nasution. 

                      7. Akte Notaris No.11 tanggal 3 April 2013  tentang Berita Acara 

Perubahan Susunan Pembina, Pengurus dan Pengawas Yayasan 

Hajjah Rachmah Nasution. 

                      8. Statuta Universitas Al Azhar 

                      9. Surat Keputusan Yayasan  Hajjah Rachmah Nasution No. 

718/DP.4/YHRN/2016 tangal 16 Agustus 2016. 

                    .  

MEMUTUSKAN 

Menetapkan :  Pedoman  Penerimaan  Mahasiswa  Baru 
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BAB I 

Ketentuan  Umum 

Pasal 1 

Dalam Pedoman ini yang dimaksud dengan: 

1. Universitas adalah Universitas Al Azhar, selanjutnya dalam Peraturan ini 

disebut dengan   Universitas. 

2. Rektor adalah Pimpinan Universitas yang menyelenggarakan pendidikan dan 

pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, membina tenaga 

pendidik dan tenaga kependidikan, mahasiswa, dan tenaga administrasi di 

tingkat universitas serta hubungannya dengan lingkungan. 

3. Program Studi adalah unsur pelaksana akademik fakultas yang melaksanakan 

program pendidikan akademik, program pendidikan vokasi, dan atau    

program pendidikan profesi pada satu cabang ilmu pengetahuan, teknologi, dan 

atau kesenian tertentu. 

4. Calon mahasiswa adalah lulusan SMA/MA/SMK/Paket C yang berminat dan 

mendaftar untuk menjadi mahasiswa pada salah satu program studi yang  ada 

di lingkungan Universitas. 

 

BAB II 

Fungsi dan  Tujuan 

Pasal 2 

Penerimaan calon mahasiswa baru Universitas berfungsi: 

1. Sebagai proses untuk mengetahui dan memetakan kemampuan awal calon 

mahasiswa, khususnya yang berkaitan dengan kemampuan dasar yang mampu 

memprediski potensi akademik calon mahasiswa. 

2. Sebagai proses seleksi terhadap para calon mahasiswa yang diprediksi mampu     

menyelesaikan studi tepat waktu dengan prestasi yang baik. 

3. Sebagai bahan pertimbangan Pantia Penerimaan Mahasiswa Baru dalam 

mengambil keputusan dalam hal menentukan kelulusan sesuai dengan kuota 

masing-masing Program Studi. 

4. Sebagai bahan masukan masing-masing Ketua Program Studi dalam     

menempatkan mahasiswa baru berdasarkan hasil tes. 
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Pasal 3 

Penerimaan calon mahasiswa baru Universitas dilaksanakan dengan tujuan: 

1. Memberikan kesempatan kepada para lulusan SMA/MA/SMK/Paket C di 

seluruh Indonesia untuk ikut mengembangkan potensi akademik melalui 

kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi di Universitas. 

2. Meningkatkan peran serta Universitas dalam rangka mencerdaskan kehidupan 

bangsa. 

3. Melahirkan sumberdaya manusia intelektual yang mandiri, produktif, dan 

memiliki kepedulian sosial sehingga mampu berperan dalam upaya pemutusan 

mata rantai kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat. 

 

 

 

BAB III 

Prinsip  Penerimaan 

Pasal 4 

Penerimaan mahasiswa baru dilaksanakan dengan prinsip: 

1. Ekuitas, adil, dan tidak diskriminatif, dalam arti tidak membedakan jenis 

kelamin, agama, suku, ras, umur, kedudukan sosial dan tingkat kemampuan 

ekonomi calon mahasiswa dengan tetap memperhatikan potensi calon 

mahasiswa dan kekhususan Universitas. 

2. Transparan dan akuntabel, dalam arti proses pendaftaran, seleksi, dan 

pengumuman dilakukan secara terbuka, serta jumlah mahasiswa baru yang 

diterima sesuai dengan daya tampung setiap program studi. 

 

Pasal 5 

Universitas wajib menerima calon mahasiswa baru pada setiap Program Studi, 

yang tergolong tidak mampu secara ekonomi dan calon mahasiswa dari orangtua/ 

wali yang tidak mampu membiayai secara ekonomi. 

 

 

BAB IV 

Pola Penerimaan 

Pasal 6 

1. Pola penerimaan calon mahasiswa baru program Sarjana   dilaksanakan melalui 

dua jalur yakni (a) undangan dan (b) ujian saringan masuk. 
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2. Jalur ujian tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (a) dapat 

menggunakan materi yang dipelajari selama SMA/MA/SMK/Paket C untuk 

memprediksi potensi akademik calon mahasiswa. 

3. Jalur undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (b) dilakukan 

berdasarkan penelusuran prestasi akademik selama di SMA/MA/SMK/Paket C, 

yang dilakukan sebelum  penerimaan calon mahasiswa melalui jalur ujian 

tertulis. 

Pasal 7 

Hasil Ujian Nasional dan atau prestasi di bidang akademik dan atau  non-

akademik dapat dijadikan sebagai salah satu dasar pertimbangan dalam penentuan 

kelulusan seleksi calon mahasiswa baru. 

 

Pasal 8 

Universitas mengalokasikan bantuan beasiswa bagi calon mahasiswa yang 

memiliki potensi akademik yang baik  tetapi kurang mampu secara  ekonomi baik 

yang diterima melalui jalur ujian saringan masuk maupun undangan. 

 

Pasal 9 

a. Universitas memberikan kesempatan yang sama sesuai pasal 4 ayat 1 peraturan 

ini, bagi calon mahasiswa yang memiliki keterbatasan fisik.  

b. Universitas memberikan bantuan keuangan  bagi mahasiswa yang menjadi 

tanggungan pegawai atau dosen universitas Al-Azhar, ketentuan dan besarnya 

bantuan ditetapkan oleh Rektor.  

 

 

 

BAB V 

Persyaratan 

Pasal 10 

1. Persyaratan untuk mengikuti seleksi penerimaan calon mahasiswa baru melalui 

jalur Ujian Tertulis di lingkungan Universitas adalah (a) memiliki Ijazah atau 

Surat Keterangan Lulus SMA/MA/SMK/Paket C atau telah mengikuti ujian 

nasional pada tahun seleksi dilaksanakan, dan (b) memenuhi persyaratan lain 

yang ditetapkan oleh Universitas. 
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2. Persyaratan untuk mengikuti seleksi penerimaan calon mahasiswa baru melalui 

jalur Ujian  Tertulis di lingkungan Universitas adalah (a) sudah berada di kelas 

terakhir SMA/MA/SMK/Paket C, (b) memiliki prestasi yang baik selama di 

SMA/MA/SMK/Paket C, dan (c) memenuhi persyaratan lain yang ditetapkan 

oleh Universitas. 

Pasal 11 

Persyaratan untuk dapat diterima menjadi mahasiswa baru Universitas adalah 

sebagai berikut. 

a. Mengikuti seleksi dan dinyatakan lulus seleksi penerimaan mahasiswa baru; 

b. Telah memiliki Ijazah SMA/MA/SMK/Paket C; 

c. Memenuhi persyaratan lain yang ditetapkan oleh Universitas. 

 

Pasal 12 

1. Untuk melaksanakan penerimaan mahasiswa baru di lingkungan Universitas, 

dibentuk Panitia Pelaksana. 

2. Panitia Pelaksana Penerimaan Mahasiswa Baru sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) bertugas mempersiapkan, melaksanakan, menyusun laporan tentang 

penerimaan mahasiswa baru pada tahun dilaksanakan. 

3. Biaya pelaksanaan penerimaan mahasiswa baru dibebankan pada anggaran 

Universitas. 

 

Pasal 13 

Persyaratan khusus untuk mahasiswa pindahan dari perguruan tinggi lain atau 

melanjut harus memenuhi ketentuan pasal 11 dengan pengecualian  poin  (a) 

dengan persyaratan tambahan  sebagai berikut : 

a.  Memiliki surat pindah dari Perguruan Tinggi asal bagi mahasiswa pindahan. 

b.  Memiliki ijazah bagi tamatan D1,D2 dan D3 yang melanjutkan pendidikan.  

c.  Memiliki transkripsi nilai akademik dari Perguruan Tinggi asal 

d. Terdaftar di Pangkalan Data Perguruan Tinggi (PDPT) Kementerian Riset 

Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti).  

e. Khusus bagi yang melanjut wajib terdaftar di PDPT jika menyelesaikan 

pendidikan mulai tahun 2002.  
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Pasal 14 

Pedoman ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila di kemudian hari 

terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. 

                                                                                       

                                                                                      

 

 

 

 Ditetapkan di : Medan 

 Pada tanggal  :  2 Juni 2017 

 Rektor, 

 

 

 

 Ir. Dermawan Hutagaol, MP 

  0124086701 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Tembusan, Yth. 

1. Pembina YHRN 

2. Ketua YHRN 

3. Pertinggal 


