KATA PENGANTAR
Puji kita panjatkan kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa atas terbitnya buku
panduan penerimaan mahasiswa baru STKIP YPUP tahun akademik 2013/2014.
Saya atas nama Pimpinan STKIP YPUP Makassar mengucapkan selamat datang
dan terima kasih atas kepercayaan saudara telah memilih STKIP YPUP Makassar
sebagai salah satu tujuan untuk melanjutkan studi. Buku panduan ini membantu
saudara dalam melakukan proses pendaftaran dan registrasi untuk menjadi calon
mahasiswa STKIP YPUP Makassar. Secara singkat berisi tentang informasi
umum pendaftaran, jalur penerimaan mahasiswa baru, ketentuan registrasi,
ketentuan pengunduran diri, serta rincian perkiraan biaya mahasiswa baru tahun
akademik 2014/2015.
Kami berharap buku panduan ini menjadi media informasi yang berguna bagi
berbagai pihak, utamanya calon mahasiswa baru yang ingin mengetahui lebih jauh
proses pendaftaran pada STKIP YPUP STKIP YPUP.
Akhirnya, saya menyampaikan selamat dan terima kasih kepada semua pihak
yang telah membantu dan mendukung penerbitan buku panduan ini, terutama
kepada tim penyusun dan para petugas yang terlibat semoga Allah SWT selalu
melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua.

Ketua,

Dr. Sukmawati, S.Pd, M.Pd
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KETENTUAN UMUM PENERIMAAN MAHASISWA BARU
STKIP YPUP
Sistem penerimaan mahasiswa baru STKIP YPUP Makassar bertujuan
untuk mendapatkan calon mahasiswa yang berkualitas dan mempunyai
kemampuan akademik dan atau prestasi non akademik untuk mengikuti dan
menyelesaikan Pendidikan Tinggi dengan baik di STKIP YPUP Makassar. Dalam
pelaksanaan sistem penerimaan mahasiswa baru di STKIP YPUP Makassar
memiliki beberapa ketentuan, diantaranya:
1. Seluruh proses penerimaan mahasiswa baru pada semua program studi melalui
Unit Penerimaan Mahasiswa Baru dengan koordinasi Program studi
2. Proses penerimaan mahasiswa dilakukan pada semester gasal dan disesuaikan
dengan kuota yang telah ditetapkan berdasarkan rasio dosen
3. Rekruitmen dan seleksi calon mahasiswa mencakup mutu prestasi dan reputasi
akademik

serta

bakat

pada

jenjang

pendidikan

sebelumnya,

tanpa

membedakan equitas wilayah, kemampuan ekonomi dan gender.
4. Penetapan mahasiswa baru yang telah diterima dilakukan melalui SK ketua,
apabila terdapat penerimaan mahasiswa baru tidak melalui SK ketua, status
mahasiswa dinyatakan tidak sah.
5. Hal-hal lain yang tidak diatur dalam pedoman ini dapat diatur melalui
keputusan Ketua.

GAMBARAN UMUM STKIP- YPUP
A. Pendahuluan
Selamat datang calon mahasiswa baru STKIP-YPUP. Anda telah
menetapkan pilihan tepat, karena STKIP-YPUP merupakan salah satu perguruan
tinggi swasta yang membina dua program studi pendidikan yakni pendidikan
matematika dan pendidikan bahasa inggris yang sudah TERAKREDITASI oleh
Badan Akreditasi Nasional Tinggi (BAN-PT). ini bukti pengakuan pemerintah
terhadap kualitas STKIP-YPUP
Hadir untuk mencerdaskan anak bangsa, melahirkan sumber daya manusia
yang berakhlak mulia, profesional, berwawasan ilmiah dan kompetitif.
Rencanakan masa depan anda dari sekarang, wujudkan cita-cita dan masa
depanmu bersama kami. Mari bergabung dengan STKIP-YPUP, salah satu
Sekolah Tinggi di Indonesia yang sudah mempersiapkan diri menuju Sekolah
Tinggi yang berkelas dunia (Word Class University).
B. Sekilas tentang STKIP-YPUP
Sekolah tinggi ini pada mula berdirinya bernama Akademika Bahasa
Asing (ABA) pada tahun 1974. Kemudian berubah menjadi Sekolah Tinggi
Keguruan dan Ilmu Pendidikan (STKIP) di bawah Yayasan Pendidikan Ujung
Pandang (YPUP) pada tanggal 16 November 1992 berdasarkan SK Pendirian No.
13816/D/T/K-IX/2012. Sekolah tinggi ini didirikan sebagai respon atas
permintaan

masyarakat

atas

kepedulian

STKIP-YPUP

Makassar

untuk

meningkatkan kualitas sumberdaya manusia, khususnya bidang Pendidikan
Bahasa Inggris dan Pendidikan Matematika yang berada di Kawasan Timur
Indonesia.

Dalam perjalanan Selama 20 Tahun , STKIP-YPUP telah dipimpin oleh:
No.

Nama

Masa Jabatan

1

Prof. Dr. Hj. Buddi Mustari

1992 – 1996

2

Drs. Hamid Rasyid

1996 – 2000
2000 – 2004

3

Prof. Dr. Hj. Buddi Mustari

2004 – 2008
2008 – 2012

4

Dr. Sukmawati, S.Pd, M.Pd

2012 sampai sekarang

C. Visi, Misi dan Tujuan STKIP-YPUP
1. Visi
Terwujudnya lulusan yang berakhlak mulia, profesional, berwawasan ilmiah
dan kompetitif.
2. Misi
a. Menyelenggarakan pendidikan yang memberi kesempatan luas kepada
mahasiswa untuk mengembangkan kemampuan, minat, dan bakat.
b. Menyelenggarakan penelitian yang berorientasi pada peningkatan mutu
sistem pendidikan.
c. Menyelenggarakan pengabdian masyarakat dengan sasaran peningkatan
mutu pembelajaran.
d.

Menyelenggarakan tata kelola yang trasparan dan akuntabel.

e. Menggiatkan kegiatan kemahasiswaan untuk pengembangan kreatifitas
mahasiswa.
3. Tujuan
a. Mewujudkan STKIP- YPUP yang berdaya saing di tingkat nasional dan
tingkat internasional
b. Meningkatkan kualitas pendidikan dan pengajaran yang berdaya saing
nasional dan internasional sesuai dengan kebutuhan pengguna lulusan atau
stakeholders.
c. Menghasilkan penelitian yang berorientasi pada pengembangan ilmu dan
teknologi yang berkualitas dan sesuai dengan kebutuhan stakeholders.

d. Menyelenggarakan pengabdian pada masyarakat yang berkualitas dan
berdaya saing sesuai dengan kebutuhan masyarakat atau stakeholders.
e. Menghasilkan sarjana kependidikan yang berakhlak mulia, profesional,
mandiri, berwawasan IPTEK dan mengembangkan pendidikan

yang

sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
f. Menghasilkan sarjana kependidikan

yang

peka terhadap masalah

pendidikan.
g. Mengembangkan kerjasama dengan berbagai lembaga, stakeholders baik
secara lokal, nasional maupun internasional.
D. Program Studi dan Kode Program Studi
No

Program Studi

Jenjang

Kode

Status Akreditasi

1

Pendidikan Matematika

S1

84202

C

2

Pendidikan

S1

88203

C

Inggris

Bahasa

PENERIMAAN MAHASISWA BARU STKIP-YPUP
Seleksi penerimaan mahasiswa baru (SPMB) melalui ujian tulis seleksi
masuk, bertujuan memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada calon
mahasiswa untuk mengikuti studi di STKIP-YPUP.
Seleksi masuk STKIP-YPUP terbuka bagi lulusan SMU/SMK/MA, atau
sederajat baik dari dalam maupun dari luar negeri. Proses

penerimaan

mahasiswa baru dilakukan dengan ujian seleksi masuk yang diselenggarakan
dalam bentuk ujian tertulis dan wawancara.
A. Syarat Pendaftaran :
1. Jalur Umum
a. Membayar uang pendaftaran sebesar Rp. 150.000,b. Mengisi dan menyerahkan formulir pendaftaran calon mahasiswa.
c. Menyerahkan foto copy ijazah dan 2 lembar yang sudah dilegalisir
kepala sekolah.
d. Menyerahkan pas foto 3 (tiga) lembar ukuran 2 x 3 cm sebanyak 3
lembar, 3 x 4 cm sebanyak 3 (tiga) lembar
e. Bersedia mentaati dan menjalankan segala peraturan dan ketentuan
yang berlaku dilingkungan STKIP YPUP.
2. Jalur Transfer/Pindahan
a. Membayar uang pendaftaran sebesar Rp. 150.000,b. Mengisi dan menyerahkan formulir pendaftaran calon mahasiswa.
a. Menyerahkan pas foto 3 (tiga) lembar ukuran 2 x 3 cm sebanyak 3
lembar, 3 x 4 cm sebanyak 3 (tiga) lembar
b. Menyerahkan surat keterangan pindah dari PTN atau PTS asal.
Pindahan dari PTS disahkan oleh pimpinan perguruan tinggi.
c. Status Akreditasi PTS asal harus sama, atau lebih tinggi.
d. Menyerahkan transkrip nilai 2 lembar (legalisasi).
B. Prosedur Pendaftaran
Prosedur yang dilaksanakan dalam penerimaan mahasiswa baru melalui
tahapan berikut ini:

1.

Pendaftaran calon peserta seleksi
a. Calon mahasiswa baru mendaftar dan mengambil formulir isian pada
panitia SPMB STKIP-YPUP Makassar dengan biaya pendaftaran yang
telah ditentukan. Pendaftaran juga dapat dilakukan secara online pada
laman www.maba.stkip-ypup.ac.id
b. Pengembalian formulir pendaftaran mahasiswa baru ke Sekretariat SPMB
dan panitia menyerahkan kartu ujian tes masuk.
c. Sekretariat SPMB melakukan registrasi data induk calon peserta seleksi
d. Bagi calon Mahasiswa yang tidak mengikuti ujian seleksi dan
mengundurkan diri, maka biaya pendaftaran tidak dapat dikembalikan.
e. Sehari sebelum ujian seleksi dilaksanakan, setiap calon mahasiswa
diwajibkan untuk mencek ruangan ujian masing-masing.

2.

Pelaksanaan ujian seleksi masuk mahasiswa baru
a. Penataan tempat/ruang untuk pelaksanaan ujian saringan masuk oleh
sekretariat SPMB.
b. Panitia bagian penyusunan soal SPMB membuat soal ujian seleksi masuk
dan kunci jawaban
c. Pelaksanaan tes SPMB dilaksanakan di dalam kampus STKIP YPUP.
d. Panitia pengawasan ujian SPMB melaksanakan pengawasan ujian
saringan masuk pada waktu dan ruangan yang telah ditentukan.
e. Panitia SPMB melakukan pemantauan pelaksanaan ujian masuk pada
setiap tempat/ruang yang digunakan.
f. Panitia pengawasan ujian SPMB mengumpulkan berkas ujian untuk
disampaikan kepada panitia evaluasi SPMB dalam keadaan tersegel.

C. Mengundurkan Diri
Calon mahasiswa yang telah dinyatakan diterima dan telah membayar
BPP, bila mengundurkan diri dengan alasan apapun tidak akan mendapat
pengembalian biaya BPP yang telah dibayarnya.

D. Jadwal Penerimaan Maba
Gelombang

Pendaftaran

Ujian

I

01 Juni – 03

07/05/2014

Juli 2014
II

10 Juli – 01

08/02/2014

Agustus 2014

Pengumuman
Registrasi
lulus
Tanggal 09 –
07/09/2014
30 Agustus
2014
Tanggal 09 –
08/05/2014
30
Agustus
2014

E. Alur Pendaftara dan Registrasi (Daftar Ulang) Tahun Akademik 2013/
2014
1. Alur Pendaftara dan Registrasi (Daftar Ulang) Jalur Umum

Pengumuman
penerimaan maba

Calon MABA ke
panitia untuk
mengambil formulir

Pengumuman hasil
maba

Pengambilan
Blangko BPP

Pembayaran
formulir di
Loket
pembayaran

Mengisi
formulir
pendaftaran

wawancara

Membayar BPP

Penyerahan formulir ke
bidang pendaftaran
setelah dilengkapi
persyaratannya

Cek ruangan sehari
sebelum ujian

Tes tertulis

Menerima kuitansi
dan nomor
stambuk

Kuliah regular sesuai
kalender akademik

Menerima
nomor tes dan
informasi

Kartu
mahasiswa

Pengisian format KRS,
kuliah perdana

2. Alur Pendaftara dan Registrasi (Daftar Ulang) Mahasiswa Pindahan/Konversi
Pengumuman
penerimaan maba

Calon MHS Transfer
ke panitia untuk
mengambil formulir

Mengisi
formulir
pendaftaran

Pengisian format
KRS, kuliah perdana

Kartu
mahasiswa

Pembayaran
formulir di
Loket
pembayaran

Menerima kuitansi
dan nomor
stambuk

Penyerahan formulir ke
bidang pendaftaran
setelah dilengkapi
persyaratannya

Konversi nilai
mata kuliah

Membayar BPP

Kuliah regular sesuai
kalender akademik

Selanjutnya calon mahasiswa yang dinyatakan LULUS ujian seleksi
masuk, segera mendaftarkan diri yang dipusatkan di tempat panitia pendaftaran
JL. Andi Tonro Nomor 17 Makassar. Mulai 09 Agustus sampai 30 Agustus 2014.
Adapun prosedur pendaftaran ulang sebagai berikut :
a. Calon mahasiswa baru harus datang sendiri (tidak boleh diwakili)
untuk melakukan pendaftaran ulang.
b. Pengambilan blangko pembayaran BPP, dengan menyerahkan kartu
ujian asli dan selembar Copynya dan pas foto warna ukuran 3 x 4 = 2
lembar.

Pengambilan
Blangko BPP

PROGRAM PENERIMAAN MAHASISWA KURANG MAMPU
DAN CACAT FISIK
Atas dasar UUD Negara Republik Indonesia 1945 Pasal 31, STKIP
YPUP menetapkan suatu kebijakan dalam bentuk program penerimaan mahasiswa
kurang mampu. Program ini adalah sebuah kebijakan yang memberikan
kesempatan kepada generasi muda yang kurang mampu secara ekonomi, namun
memiliki potensi akademik yang baik untuk mengikuti pendidikan pada program
sarjana di STKIP YPUP. Skema program yang dilaksanakan oleh STKIP YPUP
antara lain melalui pembebasan uang kuliah (BPP) bagi mahasiswa yang tidak
mampu. Siswa dikenai evaluasi prestasi setiap semester, dan beasiswa ini dapat
dicabut bila siswa tidak menunjukkan prestasi yang disyaratkan sebagai penerima
beasiswa. STKIP YPUP juga melalukan terobosan dengan melakukan jemput
bola terhadap calon yang potensial dengan menyebarkan brosur ke sekolahsekolah dan promosi melalui media elektronik. Setiap tahun STKIP YPUP
membebaskan kurang lebih 2,5% dari jumlah mahasiswa baru yang diterima dari
biaya kuliah (BPP). Dokumen yang dipersyaratkan adalah:
1. Fotokopi rapor yang dilegalisir oleh pihak sekolah dengan syarat nilai ratarata minimal 7,0 (tujuh koma nol) semester ke-1, 2,3 semester ke-1,2, 3, 4 dan
5;
2. Surat Keterangan Kepala Sekolah yang menyatakan bahwa siswa yang
bersangkutan masuk ranking sekolah 10 (sepuluh) besar pada semester ke-1,
2,3 semester ke-1,2, 3, 4 dan 5;
3. Surat keterangan berkelakuan baik dari sekolah yang ditandatangani oleh
Kepala Sekolah;
4. Surat keterangan tidak mampu dari Kecamatan dan menyertakan fotokopi
Kartu Keluarga Miskin (Gakin) yang dilegalisir oleh Camat. Bila diperlukan,
STKIP YPUP akan melakukan pemeriksaan secara langsung;

BEASISWA
STKIP YPUP menyediakan berbagai skema beasiswa bagi mahasiswa
berprestasi. Pemberian beasiswa ini merupakan komitmen STKIP YPUP untuk
mendorong prestasi mahasiswa. Skema beasiswa yang ditawarkan berasal dari
beasiswa internal dan beasiswa eksternal (instansi di luar STKIP YPUP).
Beasiswa dan Penghargaan Internal maupun eksternal yang sudah rutin diberikan
adalah:
1. Beasiswa Yayasan Pendidikan Ujung Pandang (YPUP)
2. Bidik Misi
3. Peningkatan Prestasi Akademik (PPA)
4. Bantuan Belajar Mahasiswa (BBM)
5. Peningkatan Prestasi Ekstrakurikuler (PPE)
6. Beasiswa PEMPROV

LAYANAN TEKNOLOGI INFORMASI
Sebagai mahasiswa STKIP YPUP baru Anda akan mendapatkan berbagai
fasilitas layanan Teknologi Informasi (TI). Layanan tersebut disediakan sebagai
penunjang kegiatan akademik.
1. SIM
STKIP YPUP memberikan layanan yang memudahkan mahasiswa untuk
mendapatkan informasi akademik melalui SIM. SIM dapat diakses dengan alamat
sim.stkip-ypup.ac.id. Didalamnya memuat segala fasilitas akademik mahasiswa,
mulai layanan penilaian, status mahasiswa, BPP, layanan perpustakaan dan masih
banyak lagi.
2. Free WiFi
STKIP YPUP telah memberikan kemudahan akses internet kepada
mahasiswa dengan adanya WiFi di seluruh Kampus STKIP YPUP. Layanan ini
akan memudahkan setiap mahasiswa untuk mengakses internet menggunakan
notebook, PDA, dan perangkat lainnya yang memiliki fasilitas Wifi.

3. Blog mail
Setiap mahasiswa STKIP YPUP mendapatkan e-mail yang dapat diakses
melalui stkipypup@gmail.com. Dengan alamat email ini akan mendapatkan
informasi seputar aktifitas akademik di STKIP YPUP. Layanan e-mail ini juga
bisa digunakan untuk mengirim pesan layaknya layanan email yang ada di internet
selama ini.

HARI-HARI PERTAMA DI KAMPUS
1. Kuliah Perdana
Kuliah perdana dilaksanakan pada tanggal 1 September 2014, pukul 08.00
WITA bertempat di Gedung Bersama STKIP YPUP Jalan Andi Tonro Nomor 17
Makassar
2. Masa Orientasi Mahasiswa
MASA orientasi atau masa perkenalan mahasiswa baru dengan kehidupan
perkuliahan yang bisa dibilang cukup berbeda dengan kehidupan sekolah semasa
SMA, SMP atau SD yang telah mereka lalui. Masa orientasi atau yang lebih akrab
disebut orientasi pengenalan kampus (ospek) ini difasilitasi pihak kampus dan
biasanya melibatkan mahasiswa senior sebagai panitianya. Kegiatan ini
memberikan kesempatan kepada mahasiswa baru untuk mempelajari hal-hal baru
yang berlaku di bangku kuliah seperti sistem pengisian rencana studi, sistem
penilaian akademik jurusan, hingga berbagai unit kegiatan mahasiswa yang ada di
kampus.
Pada masa orientasi ini, panitia menyusun berbagai acara yang memiliki
nilai-nilai yang akan ditanamkan kepada mahasiswa baru. Nilai-nilai yang
ditanamkan itu antara lain kepedulian, kesolidan, dan tanggung jawab. Tugastugas yang diberikan pun memiliki esensi tersendiri seperti esai tentang
plagiarisme, autobiografi, life plan dan tulisan mengenai passion mereka. Tugastugas tersebut nantinya akan berguna bagi mahasiswa baru untuk menjalani
perkuliahan. Masa orientasi dilaksanakan setelah kuliah perdana tepatnya tanggal
2 – 4 september 2014

3. Ketentuan Tentang Pakaian
Ketentuan Pakaian pada saat Kuliah Perdana, dan masa orientasi
mahasiswa adalah:
a. Mahasiswi (putri): baju lengan panjang putih dan rok panjang hitam
b. Mahasiswa (putra): Hem/kemeja lengan panjang putih, dan celana
panjang hitam
c. Pakaian yang dikenakan harus memenuhi ketentuan STKIP YPUP,
yaitu

longgar, dan tidak transparan. Ketentuan khusus tentang

Pakaian akan diinformasikan pada saat Kuliah Perdana bersama
atribut dan ketentuan lainnya.

LAMPIRAN

Lampiran 1
PENETAPAN BPP/SPP MAHASISWA BARU T.A. 2014/2015
STKIP-YPUP
BPP
NO

PROGRAM STUDI

1

Pendidikan Matematika

SEMESTER
GANJIL
Rp. 1.500.000

SEMESTER
GENAP
Rp. 1.500.000

Pendidikan Bahasa Inggris

Rp. 1.500.000

Rp. 1.500.000

Lampiran 2
PERKIRAAN BIAYA KULIAH
NO

Prodi Pend. Matematika

1
2

BPP
Pembayaran Lab. Komputer
PPL 1
KKLP
PPL II
Ujian Proposal
Ujian seminar hasil
Skripsi
Total
Prodi Pend. Bahasa Inggris

3
4
5
6
7
NO
1
2
3
4
5
6
7
8

BPP
Pembayaran Lab. Komputer
PPL 1
KKLP
PPL II
Ujian Proposal
Ujian seminar hasil
Toefl
Skripsi
Total

Tahun I
(Rp)
1.500.000
0
0
0
0
0
0
0
1.500.000
Tahun I
(Rp)
1.500.000
0
0
0
0
0
0
0
0
1.500.000

Tahun II
(Rp)
1.500.000
0
0
0
0
0
0
0
1.500.000
Tahun II
(Rp)
1.500.000
0
0
0
0
0
0
0
0
1.500.000

Tahun III
(Rp)
1.500.000
0
250.000
0
0
350.000
0
0
2.100.000
Tahun III
(Rp)
1.500.000
0
250.000
0
0
350.000
0
0
0
2.100.000

Tahun
IV (Rp)
1.500.000
60.000
0
600.000
500.000
0
500.000
1.000.000
4.160.000
Tahun
IV (Rp)
1.500.000
60.000
0
600.000
500.000
0
500.000
50.000
1.000.000
4.210.000

Total
6.000.000
60.000
250.000
600.000
500.000
350.000
500.000
1.000.000
9.260.000
Total
6.000.000
60.000
250.000
600.000
500.000
350.000
500.000
50.000
1.000.000
9.310.000

Lampiran 4
KOMPONEN SOAL
Tes

TPA

Komponen

Skor Idel

Kemapuan Verbal

280

Kemampuan Kuantitaf

240

Kemampuan Penalaran

280

Skor Total

800

Keterangan:
Apabila skor total yang diperoleh calon mahasiswa baru ≥ 400 dinyatakan
memenuhi syarat namun jumlah mahasiswa yang akan diterima tetap
mempertimbangkan kuota yang disepakati sehingga yang memenuhi syarat akan
diranking kembali berdasarkan nilai yang diperoleh

