
iii  

  

PEDOMAN 
PENERIMAAN MAHASISWA BARU  

2020 

SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM (STAI) 

AL-MUSADDADIYAH GARUT 
 



iii  

 

 

  



iii  

KATA PENGANTAR 
 
 
 
 

Buku Panduan Penerimaan Mahasiswa Baru STAI Al-Musaddadiyah 

Garut, disusun dengan tujuan untuk memberikan informasi sistem seleksi dan 

penerimaan kepada calon mahasiswa yang ingin melanjutkan studi di 

lingkungan STAI Al-Musaddadiyah Garut. 

 

Sistem seleksi penerimaan meliputi: 
 

1.   Jalur prestasi 
 

2.   Jalur reguler. 
 

Dalam panduan ini dijelaskan juga mengenai pilihan program studi, 

prosedur dan syarat pendaftaran. Buku panduan ini dapat membantu bagi 

seluruh calon peserta yang akan melanjutkan studi di STAI Al-Musaddadiyah 

Garut apabila masih menemukan ketidakjelasan dari panduan ini dapat 

menghubungi panitia penerimaan mahasiswa baru. 

 
 
 
 

Garut, 18 Januari 2020 

STAI Al-Musaddadiyah Garut 

Ketua, 

 

 

 

 

Dr. Syaik Abdillah, M.Ag 
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BAB I 
 

 

KEBIJAKAN PENERIMAAN MAHASISWA BARU 
 
 
 
 

1.1     Sistem Rekruitmen 
 

Sistem rekruitmen dan seleksi calon mahasiswa baru yang diterapkan pada 

STAI Al-Musaddadiyah Garut, serta efektivitasnya adalah sebagai berikut: 

 

Kebijakan dalam penerimaan mahasiswa baru STAI Al-Musaddadiyah Garut 

mencakup mutu prestasi dan reputasi akademik serta bakat pada jenjang 

pendidikan sebelumnya, equitas wilayah, kemampuan ekonomi dan jender 

dengan sistem sebagai berikut: 

 

Seleksi calon mahasiswa dilakukan dengan dua cara: 
 

Pertama, melalui Jalur Prestasi. Jalur prestasi adalah Mahasiswa baru yang 

diterima melalui Prestasi Akademik dan Prestasi Non akademik yang 

diperoleh Siswa di SMA/SMK dan Sederajat. Jalur Prestasi hanya dapat 

diikuti oleh siswa SMA/SMK dan Sederajat yang akan lulus pada tahun yang 

sedang berjalan, yang mempunyai prestasi sebagai berikut: 

 

1.  Memiliki peringkat ke-I sampai X di kelasnya selama 5 semester 

berturut-turut dengan mendapat rekomendasi dari Kepala  Sekolah. 

2.  Rata-rata nilai rapor kelas X (kelas 1) dan XII (kelas 3) lebih besar atau 

sama dengan 8,5. 

3.  Juara I, II, atau III pada lomba/kejuaraan akademik, minimal tingkat 

kabupaten/kota yang diakui oleh Dinas Pendidikan setempat, pada 

waktu menjadi siswa SMA sederajat baik perorangan maupun beregu. 

4.  Juara  I,  II,  atau III prestasi  olahraga  atau  seni,  minimal tingkat 

kabupaten/kota, yang diakui Dinas terkait, pada waktu menjadi siswa 

SMA/SMK Sederajat baik perorangan maupun beregu.
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Kedua, melalui Penerimaan Mahasiswa Baru (PMB) dengan jalur tes 

berbasis komputer yang diadakan akademik dengan dua tahap sesuai 

dengan jadwal yang telah disusun sebelumnya. 

 

Kemudian untuk calon mahasiswa dengan jalur tes yaitu tes wawancara. Tes 

wawancara dilaksanakan untuk menjaring calon mahasiswa yang punya 

potensi akademik yang baik tetapi mempunyai konsidi sosial- ekonomi orang 

tua mahasiswa yang lemah. 

 

Sedangkan tes berbasis komputer diikuti oleh seluruh calon mahasiswa dan 

dilaksanakan pada hari dan tanggal sesuai yang ditentukan oleh panitia. Mata 

pelajaran yang diujikan adalah Matematika Dasar, Bahasa Inggris, Bahasa 

Indonesia dan Fisika. 

 

1.  Jalur prestasi (bebas tes) 
 

Memiliki nilai Raport kelas X (smt 1 & 2) s/d Kelas XII (smt.1 ) semua 

mata pelajaran rata-rata 8,5 (delapan koma lima) per semester, tidak 

mengikuti ujian (langsung di terima). 

2.  Jalur tes. 
 

Untuk jalur tes dengan syarat sebagai berikut: 
 

a)   Mengikuti seleksi masuk berupa tes online dan wawancara di 
 

Kampus STAI Al-Musaddadiyah Garut. 
 

b)   Materi ujian meliputi bidang: matematika, fisika, bahasa indonesia, 

bahasa inggris. 

c)   Lulus seleksi dengan nilai tes minimal 60 (bila melebihi daya 

tampung akan diambil nilai tertinggi) 

d) Setelah dilakukan evaluasi terhadap hasil tes oleh panitia selanjutnya 

Penetapan kelulusan berdasarkan surat keputusan Ketua STAI Al-

Musaddadiyah Garut. 

3.  Syarat penerimaan mahasiswa baru 
 

a)  Foto copy ijazah atau Surat Keterangan Hasil Ujian (SKHU) yang 

telah dilegalisir. 
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b)  Pas photo 3 x 4 sebanyak 3 lembar warna merah. 

c)  Foto copy Nilai raport kelas XII 

d)  Surat pindah dan transkip nilai dari perguruan tinggi asal bagi 

pindahan 

 
 

4.  Prosedur penerimaan mahasiswa baru 
 

a)  Melakukan pembayaran biaya pendaftaran 
 

b)  Mengambil dan mengisi formulir pendaftaran baik secara online 

maupun  offline. 

c)  Mengikuti tes online dan wawancara (khusus jalur tes) 
 

d)  Melakukan registrasi ulang bagi yang dinyatakan lulus tes (jalur 

prestasi dan jalur tes) 

e)  Mengisi   Kartu   Rencana   Studi   (KRS)   dan   Pembimbingan 
 

Akademik (P.A). 
 

 
 

Mengacu pada standar diatas, penerimaan mahasiswa baru didahului 

dengan penyebaran berbagai informasi tentang penerimaan mahasiswa baru 

melalui penyebaran brosur ke sekolah, perusahaan, pusat perbelanjaan. 

Selain itu juga dilakukan melalui media, serta melalui sivitas akademika 

(mahasiswa, dosen dan karyawan) dan alumni. 

Untuk menjaring mahasiswa tersebut, STAI Al-Musaddadiyah Garut 

melalui Tim promosi penerimaan mahasiswa baru telah melakukan berbagai 

kegiatan dalam rangka meningkatkan animo masyarakat, seperti: 

a)  Melakukan kerjasama dengan sekolah-sekolah, instansi pemerintah 

dan swasta 

b)  Mengadakan kunjungan untuk melakukan presentase pengenalan 

kampus dan pelatihan di SMA/SMK sederajat, instansi pemerintah dan 

swasta 
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c) Mengadakan berbagai kegiatan seperti seminar, workshop, dan 

kegiatan kemahasiswaan yang melibatkan siswa SMA/SMK sederajat. 

d)   Melakukan kegiatan yang melibatkan unsur dinas pemerintah dan 

perusahaan seperti penyuluhan tentang kewirausahaan UMKM 

(Usaha Kecil Menengah dan Koperasi) dengan melibatkan dinas 

koperasi dan kamar dagang dan industri sebagai narasumber, bakti 

sosial kepanti asuhan dengan melibatkan perusahaan terdekat. 

 

 
1.2     Sistem Seleksi 

 

Sistem seleksi calon mahasiswa baru menggunakan tes online dan tes 

wawancara. Materi ujian tulis meliputi bidang: matematika, fisika, bahasa 

Indonesia, Bahasa Inggris dengan nilai minimal 60 bila melebihi daya 

tampung akan diambil nilai tertinggi maka calon mahasiswa baru tersebut 

dinyatakan lulus tes dan kemudian mengikuti tes wawancara untuk 

mengetahui wawasan calon mahasiswa baru serta latar belakang pendidikan 

calon mahasiswa tersebut. Lokasi penyelenggaraan tes online dan tes 

wawancara dilaksanakan di kampus STAI Al-Musaddadiyah Garut.



5  

 
 

 

BAB II 
 
 

KRITERIA PENERIMAAN MAHASISWA BARU 
 

 
 
 

2.1     Jalur Prestasi (BBebas Tes) 
 

Jalur Prestasi hanya dapat diikuti oleh siswa SMA/SMK Sederajat yang akan 

lulus pada tahun yang sedang berjalan, yang mempunyai prestasi sebagai 

berikut: 

1.  Memiliki peringkat ke-I sampai X di kelasnya selama 5 semester 

berturut-turut dengan mendapat rekomendasi dari Kepala  Sekolah 

2.  Rata-rata nilai rapor kelas X dan XII lebih besar atau sama dengan 

8,5 

3.  Juara I, II, atau III pada lomba/kejuaraan akademik, minimal tingkat 

kabupaten/kota yang diakui oleh Dinas Pendidikan setempat, pada 

waktu menjadi siswa SMA/SMK sederajat baik perorangan maupun 

beregu 

4.  Juara  I,  II,  atau III prestasi  olahraga  atau  seni,  minimal tingkat 

kabupaten/kota, yang diakui Dinas terkait, pada waktu menjadi siswa 

SMA/SMK Sederajat baik perorangan maupun beregu 

 

 
2.2     Jalur Tes 

 

Untuk jalur tes dapat diikuti oleh lulusan SMA/SMK Sederajat dengan 
 

kriteria sebagai berikut: 
 

1.  Telah lulus SMA/SMK Sederajat 
 

2.  Warga Negara Indonesia 
 

3.  Mengikuti seleksi masuk berupa tes PMB berbasis online dan tes 

wawancara. 

4.  Materi ujian PMB berbasis online meliputi bidang: matematika, fisika, 

bahasa indonesia, bahasa inggris. 

5.  Lulus seleksi dengan nilai tes minimal 60.
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6.  Harus mengupload ijasah pada jenjang sebelumnya. 
 

7.  Data yang dimasukan harus sesuai dengan dokumen asli.
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BAB III 
 
 

PROSEDUR DAN PERSYARATAN PMB 
 
 
 
 

Penerimaan mahasiswa baru STAI Al-Musaddadiyah Garut, memberi 

kesempatan kepada lulusan SMA sederajat untuk mengikuti pendidikan pada 

Program S1. 

 

Penerimaan Mahasiswa Baru (PMB) di STAI Al-Musaddadiyah Garut, melalui 
2 (Dua) jalur, yaitu : 

 
1.  Jalur Prestasi 

 

2.  Jalur Reguler 
 
 
 
 

3.1.    Jalur Prestasi 
 

Jalur Prestasi Akademik dan Jalur Prestasi Non Akademik 
 
 
 
 

3.1.1. Jalur Prestasi Akademik 
 

Jalur yang diberikan kepada siswa berprestasi berdasarkan nilai rapor, 

dan atau Siswa yang meraih Juara Olimpiade berbagai mata pelajaran 

minimal juara 1 s.d harapan 2, minimal pada tingkat Kabupaten/Kota. Jalur 

Prestasi Akademik di khususkan pada siswa yang duduk di kelas XII dan lulus 

pada tahun terakhir. 

 

Diterima berdasarkan : 
 

 Rata-rata nilai kognitif seluruh mata pelajaran kelas XI Semester 1 

dan 2, kelas XII semester 1 >kriteria ketuntasan minimal (KKM) yang 

berlaku di sekolah 80 (delapan puluh). 

 Siswa  peraih  juara  olimpiade  tidak  disyaratkan  sebagaimana 

persyaratan pada point satu di atas. 
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3.1.1.1 Persyaratan Jalur Prestasi Akademik 
 

    Menyerahkan : 
 

  3 lembar pas foto berwarna terbaru ukuran 3 x 4, dan 
 

  1 lembar copy rapor kelas XI semester 1 dan 2 , Kelas XII 
 

semester 1 
 

  Membawa piagam asli/photocopy sebagai juara oliampiade 

mata pelajaran 

 

3.1.1.2 Fasilitas Jalur Prestasi Akademik 
 

    Dapat memilih salah satu prodi di STAI Al-Musaddadiyah Garut 
 

    Tidak perlu mengikuti Ujian berbasis komputer 
 

    Diterima disalah satu program studi. 
 

    Bebas Biaya Pendaftaran. 
 
 

 
3.1.2 . Jalur Prestasi Non Akademik. 

 
Kriteria Jalur Non Akademik/Exstra Kurikuler, adalah Juara 1 s.d 3 

 

Dibidang Olah Raga, baik perorangan maupun group/kelompok untuk semua 

cabang olah raga yang diakui oleh Komite Olah Raga Nasional (KONI) 

Minimal Pada Tingkat Kabupaten, Juara 1 s.d juara harapan 2 lomba MTQ 

Minimal pada tingkat kabupaten, Hafidz dan Hafidzah minimal menghafal 10 

Juz, Juara 1 s.d harapan 2 dan atau tidak pernah mengikuti lomba tetapi 

mampu menghafat Al Qur’an minimal 10 Juz (khusus yang tidak pernah 

mengikuti lomba atau juara akan dites oleh Panitia Khusus), Lomba Seni baik 

perorangan maupun group/kelompok (Seni Suara/ puisi & lagu, teather, 

drama, tari tradisional & kreasi). 

 

Diterima Berdasarkan 
 

    Nilai rapor Kelas XI semester 1 dan 2, Kelas XII semester 1, nilai 
 

SKHU, dan Ijazah SMA sederajat. 
 

    Daya tampung prodi/program yang dipilih.
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    Membawa Piagam Asli dan Foto Copy sebagai Juara, 
 

 Penentuan penerimaan mahasiswa sepenuhnya merupakan hak 

Panitia PMB STAI Al-Musaddadiyah Garut yang tidak dapat 

diganggu gugat. 

 

3.1.2.1 Persyaratan Jalur Prestasi Non Akademik 
 

    Menyerahkan : 
 

  3 lembar pas foto ber warna terbaru ukuran 3 x 4, dan 
 

  1 lembar copy rapor kelas XI semester 1 dan 2 , Kelas XII semester 
 

1, dan atau 
 

  photocopy ijazah SMA sederajat. 
 
 

 
3.1.2.2 Fasilitas Jalur Prestasi Non Akademik 

 
    Tidak perlu mengikuti Ujian berbasis komputer 

 

    Bebas Biaya Pendaftaran. 
 
 

 
3.2. Jalur Reguler 

 

3.2.1. Persyaratan Pendaftaran: 
 

a. Calon Mahasiswa yang berasal dari Lulusan SMA sederajat 
 

Seluruh calon yang berasal dari SMA/SMK/MAN di seluruh Indonesia 

dan luar negeri, yang sedang duduk di kelas XII dan atau telah lulus 

SMA/SMK/MAN, yaitu melampirkan: Nilai Rapor kelas XI Semester 1 dan 2, 

kelas XII semester 1 SMA/SMK/MAN sederajat, dan atau Surat Surat 

Keterangan Hasil Ujian (SKHU), dan atau Ijazah SMA/SMK/MAN 

 

b. Calon Mahasiswa Alih Program dan Pindahan 
 

Calon mahasiswa alih program dan pindahan adalah mahasiswa yang 

berasal dari jenjang D2, D3, Sarjana Muda dari Perguruan Tinggi
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Negeri/Swasta Terakreditasi yang melanjutkan pada jenjang S1 dan atau 

mahasiswa pindahan dari Perguruan Tinggi Negeri/Swasta Terakreditasi. 

 

3.2.2 Tata Cara Pendaftaran 
 

Pendaftaran Calon Mahasiswa Baru jalur umum dilakukan oleh calon 

peserta secara langsung melalui registrasi online pada website STAI Al-

Musaddadiyah Garut yaitu siakad.stai-musaddadiyah.ac.id dan atau pada 

sekolah masing-masing (bagi sekolah yang memfasilitasi pendaftaran calon 

mahasiswa baru STAI Al-Musaddadiyah Garut melalui jalur kerjasama) 

dengan mengisi formulir pendaftaran secara online secara bersama-sama 

dengan dipandu oleh panitia PMB STAI Al-Musaddadiyah Garut yang telah 

ditugaskan. 
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3.2.3. Biaya Pendaftaran 
 

a) Biaya pendaftaran prodi diatur berdasarkan SK Ketua STAI Al-

Musaddadiyah Garut, pada tahun akademik/angkatan, di Bayar melalui 

rekening STAI Al-Musaddadiyah Garut pada Bank BRI. Biaya pendaftaran 

sebesar Rp.200.000, Dana Pendidikan dan Pengajaran Rp. 1.300.000 

(biaya tersebut sudah termasuk kegiatan ospek, baju almameter, dan 

administrasi lainnya), Dana Pengembangan Kampus Rp. 1.400.000, uang 

SKS Rp.35.000/SKS. 

b) Uang yang sudah dibayarkan ke bank tidak dapat diminta/ditarik kembali 

dengan alasan apapun. 

 

3.2.4. Pilihan Program Studi 
 

STAI Al-Musaddadiyah Garut memiliki 3 pilihan program studi yaitu 
 

    Hukum Ekonomi Syariah 

    Pendidikan Agama Islam 

    Pendidikan Islam Anak Usia Dini 

 
untuk jalur Umum tidak harus sesuai dengan jurusan di SMA sederajat. 

Diterima berdasarkan : 

    Hasil Ujian PMB Online. 
 

    DayaTampung Prodi/program yang dipilih. 
 

    Penentuan penerimaan mahasiswa sepenuhnya merupakan hak Panitia 
 

PMB STAI Al-Musaddadiyah Garut yang tidak dapat diganggu gugat. 
 

3.2.5. Persyaratan Jalur Umum 
 

    Mengikuti Ujian Online, bagi semua pendaftar 
 

 Mengisi furmulir pendaftaran sebagai calon mahasiswa di loket panitia 

PMB dan atau pada sekolah masing-masing (bagi sekolah yang 

memfasilitasi pendaftaran calon mahasiswa baru STAI Al-Musaddadiyah 

Garut melalui jalur kerjasama), dengan melampirkan : 

  3 lembar pas foto berwarna terbaru ukuran 3 x 4
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  1 lembar copy rapor kelas XII semester 1  dan 2,  Kelas XII 

semester 1, SMA/SMK/MAN sederajat, dan atau Surat Surat 

Keterangan Hasil Ujian (SKHU), dan atau Ijazah SMA/SMK/MAN. 

 Khusus persyaratan calon mahasiswa alih program dan pindahan Ijazah 

D2, D3, Sarjana Muda dan atau surat pindah dari Perguruan Tinggi 

Negeri/Swasta asal. 

 

3.2.6 Fasilitas Jalur Umum   
 

a. Dapat memilih salah satu dari 3 (tiga) Program studi yang ada. 
 

    Hukum Ekonomi Syariah 

    Pendidikan Agama Islam 

    Pendidikan Islam Anak Usia Dini 

 

 
3.3.4 Informasi Penting 

 

3.3.4.1 Pindah Program Studi/Program 
 

Yang dimaksud dengan Pindah Prodi/Program adalah: 
 

Calon mahasiswa yang sudah dinyatakan lulus pada program studi pilihan 

bermaksud pindah antara 2 prodi/program pilihan, maka syarat yang harus 

dipenuhi adalah : 

 

1. Melapor pada panitia PMB, untuk dilakukan perubahan administrasi. 

2. Mempertimbangkan daya tampung prodi/program yang dituju. 
 

3.3.4.2 Pengunduran Diri 
 

 Calon  mahasiswa  yang  telah  dinyatakan  lulus,  tidak  melakukan 

pendaftaran ulang sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan keuangan 

yang sudah dibayarkan tidak dapat dikembalikan. 

 Calon mahasiswa yang telah dinyatakan lulus dan telah membayar 

daftar ulang, mengundurkan diri karena pindah ke PerguruanTinggi lain, 

dengan alasan apapun keuangan yang sudah dibayarkan tidak dapat 

dikembalikan.
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BAB IV 
 
 

INSTRUMEN PENERIMAAN MAHASISWA BARU 
 

 
 
 

Instrumen prosedur penerimaan mahasiswa baru terbagi menjadi dua yaitu: 
 

4.1 Jalur Reguler 
 

Untuk jalur regular instrument penerimaan mahasiswa baru adalah sebagai 

berikut: 

 

1.  Kepanitiaan yang dibentuk dan diangkat melalui SK Ketua, 
 

2.  Dokumen persyaratan pendaftaran, dan 
 

3.  Dokumen soal ujian. 
 

4.  Sistem Informasi Pendaftaran Online/offline. 
 

5.  Sistem Informasi Ujian PMB. 
 

6.  Hasil ujian PMB STAI Al-Musaddadiyah Garut berbasis komputer 

dengan minimal nilai >=60 (Enam puluh). 

7.  Data-data dokumen di jenjang sebelumnya. 
 
 

4.1 Jalur Prestasi 
 

Untuk  jalur  prestasi  instrument  penerimaan  mahasiswa  baru  adalah 

sebagai berikut: 

 

1.  Kepanitiaan yang dibentuk dan diangkat melalui SK Ketua, 
 

2.  Dokumen persyaratan pendaftaran, dan 
 

3.  Nilai rata-rata Raport kelas X (smt 1 & 2) s/d Kelas XII (smt.1) ≥ 8 

(delapan). 

 

Cara  penilaian  dan  pengambilan  keputusan  dilakukan  berdasarkan 

Permendiknas RI  Nomor 34 tahun 2010 pasal 5 menyatakan bahwa hasil 

ujian nasional Sekolah Menengah Atas, Madrasah Aliyah, Sekolah Menengah 

Kejuruan, Madrasah Aliyah Kejuruan, Paket C, atau bentuk lain yang sederajat 

dapat dijadikan sebagai salah satu dasar pertimbangan dalam penentuan 

kelulusan seleksi mahasiswa baru. 
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Dengan mempertimbangkan pasal 2 dan 3 di atas yang menyatakan 

bahwa pola penerimaan mahasiswa baru diselenggarakan dengan prinsip: 

 

1) Adil dan tidak diskriminatif yaitu tidak membedakan jenis kelamin, agama, 

suku, ras, umur, kedudukan sosial dan tingkat kemampuan ekonomi calon 

mahasiswa, dengan tetap memperhatikan potensi calon mahasiswa dan 

kekhususan perguruan tinggi yang bersangkutan; dan 

2) Transparan  dan akuntabel yaitu pendaftaran, seleksi, dan pengumuman 

dilakukan secara terbuka, serta jumlah mahasiswa baru yang diterima 

sesuai dengan daya tampung setiap program studi. 

 

Selanjutnya dikatakan bahwa 
 

1) Perguruan  tinggi  dalam  penjaringan  penerimaan  mahasiswa  baru wajib  

menerima  paling  sedikit  60%  mahasiswa  baru  pada  setiap program  

studi  melalui  pola  penerimaan  mahasiswa  baru  secara nasional dan 

40% jalur mandiri, dan; 

2) Penerimaan paling sedikit 60% mahasiswa termasuk mahasiswa baru yang 

tidak mampu secara ekonomi dan yang orang tua atau pihak yang 

membiayai tidak mampu secara ekonomi. 
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BAB V 

SISTEM PENGAMBILAN KEPUTUSAN PENERIMAAN MAHASISWA BARU 

 

 
Penilaian hasil ujian dan rekapitulasi nilai hasil ujian dilakukan oleh 

Panitia PMB serta SIM PMB. Hasil rekapitulasi nilai dirapatkan dalam rapat 

bersama antara Ketua STAI Al-Musaddadiyah Garut serta Ketua Program 

Studi untuk pengambilan keputusan penerimaan mahasiswa baru. Untuk jalur 

masuk non test, pengambilan keputusan dilakukan melalui rapat antara 

Ketua STAI Al-Musaddadiyah Garut dan panitia seleksi yang melibatkan para 

Ketua Prodi. 

 

Upaya untuk meningkatkan rasio persaingan untuk mendapatkan calon 

mahasiswa yang lebih bermutu diupayakan melalui berbagai sosialisasi dan 

promosi.  Sosialisasi  dan  promosi  Program  Sarjana  dilakukan  melalui 

berbagai media antara lain dengan : 

1) Brosur  leaflet  yang  dikirimkan  ke  berbagai,  institusi  terkait  dan 

industri. 

2) Penyampaian informasi melalui media elektronik (web-site) di situs 

http://stai-musaddadiyah.ac.id. 

3) Presentasi Program S-1 di setiap acara pertemuan dengan instansi terkait 

(SMU, Diknas, Pemda, Kemenag, Pengadilan Agama dan lain-lain) yang 

dilakukan bersama-sama dengan kegiatan pelaksanaan Praktek Keahlian 

Profesi (PKP). 

4) Lomba seni dan olah raga yang melibatkan siswa SMA/SMK yang 

dilakukan oleh kelembagaan mahasiswa STAI Al-Musaddadiyah Garut. 

 

Berikut adalah 2 hal yang menjadi dasar pengambilan keputusan terkait 

penerimaan mahasiswa baru . 

1. Skor siswa. 

    Jalur tanpa tes: n = f (nilai rapor siswa) 

    Jalur tes : Nilai mentah >= 60. 

2.   Proses Alokasi oleh Sistem. 


