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KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, Pedoman Penerimaan

Mahasiswa Baru Universitas Muhammadiyah Kendari Tahun 2016 ini diterbitkan. Pedoman

ini berfungsi sebagai panduan teknis dalam penerimaan mahasiswa baru.

Sebagai Perguruan Tinggi, Univesitas Muhammadiyah Kendari berusaha untuk

menciptakan alumni-alumni yang bermutu  dengan kepribadian unggul dan integritas.

Untuk mendukung hal tersebut, Penerimaan Mahasiswa Baru dapat menjadi gerbang utama

dalam menciptakan alumni-alumni yang bermutu dan bermanfaat di masyarakat. Melalui

rangkaian proses Penerimaan Mahasiswa Baru, Universitas Muhammadiyah Kendari

berupaya merekrut mahasiswa-mahasiswa yang unggul, yang kiranya mampu untuk

diarahkan, dididik menjadi pribadi yang tidak hanya unggul secara akademik melainkan juga

unggul dalam hal kepribadian (mempunyai sikap dan perilaku yang baik, jujur, setia dalam

berelasi, dapat dipercaya dan dapat diandalkan), integritas (cakap dalam bekerja, rajin dan

tekun), kepedulian sosial (dapat menjadi agen perubahan sosial menuju masyarakat yang lebih

baik).

Penerimaan Mahasiswa Baru Universitas Muhammadiyah Kendari dibagi menjadi

dua jalur penerimaan yaitu Jalur Regular dan Jalur Pindahan/Integrasi. Setiap jalur

penerimaan memiliki karakteristik yang berbeda-beda, namun semuanya dilaksanakan tanpa

membedakan jenis  kelamin, agama, suku, ras, kedudukan sosial, latar belakang politik

dan tingkat kemampuan ekonomi seseorang. Program seleksi dilaksanakan secara obyektif

karena hasil proses seleksi didasarkan pada kriteria penilaian yang diperoleh oleh calon

mahasiswa dalam melaksanakan Ujian/Seleksi Masuk Mahasiswa Baru.

Akhirnya, kami menyampaikan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada  para

pendaftar karena telah memilih Universitas Muhammadiyah Kendari. Salam hangat dan

selamat datang di kampus tercinta.

Kendari, September 2016
Rektor

Muhammad Nur, S.P., M.S
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TENTANG UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH KENDARI

Universitas Muhammadiyah Kendari (UMK) sampai saat ini telah berusia 14 tahun, usia

yang masih relatif muda bagi sebuah perguruan tinggi. UMK yang berkedudukan di Jalan KH Ahmad

Dahlan N0. 10 Kota Kendari memiliki lokasi yang strategis bagi pengembangan dunia pendidikan

karena mudah di akses dari arah manapun.

UMK saat ini memiliki 8 Fakultas dengan 13 program studi yang dapat dilihat pada tabel

dibawah ini:

No. FAKULT
AS

PROGRAM STUDI No. SK BAN-PT/DIRJEN
DIKTI

AKREDITASI

1. Tehnik 1. Tehnik Lingkungan 483/BAN-PT/Akred/S/XII/2014 B

2. Tehnik Arsitek 079/BAN-PT/Akred/S/II/2015 C

2. Pertanian Agribisnis 119/BAN-PT/Akred/S/V/2015 C

3. Perikanan
dan Ilmu
Kelautan

1. Tekhnologi Hasil
Perikanan (THP)

097 /BAN-PT/Ak-XV/S/II/2013 B

2. Pemanfaatan Sumber
Daya Perikanan (PSP)

032/BAN-PT/Ak-
XIV/S1/X/2011

B

4. Ilmu
Sosial dan
Ilmu
Politik

Ilmu Pemerintahan 053/BAN-PT/Akred/S/II/2014 B

5. Hukum Ilmu Hukum 403/BAN-PT/Akred/S/X/2014 B

6. Ekonomi Ilmu Manajemen 089/BAN-PT/Akred/S/III/2015 B

7. Keguruan
dan Ilmu
Pendidikan

1.Administrasi
Pendidikan

275/BAN-
PT/Akred/S/VIII/2014

B

2.Bahasa Inggris 773/BAN-PT/Akred/S/VII/2015 B

3.Pendidikan Guru
Pendidikan Anak Usia
Dini

025/BAN-PT/Ak-
XV/S1/VII/2012

C

4.Pendidikan Luar
Sekolah (PLS)

030/BAN-PT/Ak-XV/S1/X/2012 C

8. Agama
Islam

Pendidikan Agama Islam 009/BAN-PT/Ak-
XIII/S1/VII/2010

B
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Visi dan Misi Universitas Muhammadiyah Kendari

Visi :

Visi UMK adalah "Tahun 2022 menjadi perguruan tinggi yang memiliki keunggulan (exellences)

dalam sains, teknologi, seni, budaya, dan sumberdaya manusia yang memiliki daya saing tinggi,

bertakwa dan berakhlaqul karimah"

Misi :

Misi UMK 2022 adalah

1. Menyelengarakan dan mengembangkan pendidikan dan pengajaran yang unggul dan bersaya

saing.

2. Menyelenggarakan dan mengembangkan penelitian dengan prinsip inovasi berkelanjutan dalam

skala nasional.

3. Menyelenggarakan dan mengembangkan pengabdian kepada masyarakat dan kerjasama demi

kemaslahatan dan kesejahteraan masyarakat.

4. Membangun tatakelola kelembagaan dan mengembangkan pembinaan Al-Islam dan

Kemuhammadiyahan.

Catur Dharma dan KeunggulanUMK

Pada saat berdirinya UMK, bangsa Indonesia sedang dilanda krisis multi dimensi terutama krisis

moral dan akhlak. Oleh karena itu pendiri lembaga ini merasa perlu menambahkan secara eksplisit

satu dharma lagi pada UMK sehingga menjadi Catur Dharma yang lengkapnya berbunyi sebagai

berikut:

1. Menyelenggarakan Pendidikan dan Pengajaran

2. Melakukan Penelitian dan Pengembangan IPTEK

3. Melaksanakan Pengabdian kepada Masyarakat

4. Membudayakan Akhlaqul Karimah

Sejalan dengan HELTS Dirjen Dikti yang intinya adalah peningkatan daya saing otonomi kampus

dan kesehatan organisasi, makaUMKdengan sumber daya dan berdasarkan karakter serta potensi
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yang dimilikinya menggagas keunggulan ABCDE yang dijadikan sebagai kompetensi dasar yang

harus dimiliki setiap lulusan UMK, yaitu:

A= Ahlakul Karimah

B= Bilingual Proficiency

C= Computer Skill

D= Discovery Ability

E= Enterpreneurship Oriented

Untuk mewujudkan keunggulan tersebut, maka telah dan akan ditempuh langkah-langkah sebagai

berikut:

1) Keunggulan Akhlakul Karimah (akuntabilitas moral)

Setiap mahasiswa baru yang diterima di UMK diwajibkan menanda tangani kontrak moral sebagai

acuan dan instrumen pengendali bagi mahasiswa agar selalu tampil santun dan elegan dalam

berinteraksi serta menjauhi sikap beringas dan perlikau anarkis.

2) keunggulan bilingual proficiency

penguasaan bahasa inggris dan bahasa arab akan menjadi kompetensi dasar mahasiswa atau

lulusan UMK, maka semua lulusan UMK akan mendapat pembelajaran bahasa inggeris dalam

Block Time System, equivalen dengan 2-4 semester.

3) Keunggulan computer skill (keterampilan menggunakan komputer), 4) keunggulan Discovery

Ability (kepekaan terhadap masalah dan kemampuan meneliti, dan 5)  keunggulan

Entrepreneurship Oriented (orientasi kewirausahaan).

Daya Saing

Daya saing memiliki makna kemampuan civitas akademika Universitas Muhammadiyah Kendari

(UMK) melahirkan karya-karya produktif dibidang pendidikan dan pengajaran, penelitian dan

pengabdian masyarakat sehingga dapat bersaing pada level nasional maupun internasional. Daya

saing juga memberikan makna bahwa lulusan UMK memiliki daya saing yang kuat untuk

mengakses peluang kerja dan posisi sosial di tingkat lokal dan nasional, bertakwa dan berakhaqul

karimah. Berakhaqul karimah mengandung arti seluruh civitas akademika dalam menjalankan peran

dan fungsinya berpedoman pada nilai-nilai yang telah ditetapkan dalam ajaran Islam.



5

TENTANG PROGRAM STUDI DI UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH KENDARI

FAKULTAS TEKNIK

Program Studi Teknik Lingkungan

Program studi tehnik lingkungan memiliki program yang mencakup perencanaan pembangunan,

aspek tehnik dari permasalahan lingkungan hidup, analisis mengenai dampak lingkungan dan

komunikasi perihal lingkungan hidup melalui laporan lisan dan tulisan dan  media elektronik. Selama

Pendidikan di UMK mahasiswa memiliki konsep dasar lingkungan hidup, perencanaan lingkungan,

penataan lingkungan dan dampak lingkungan dari suatu proses pembangunan. Mahasiswa juga

diberikan pembelajaran komputer sebagai persyaratan mata kuliah jenjang keahlian.

Peluang Karir di bidang perencanaan pembangunan, desainer tata kota, lingkungan  pemukiman, dan

peneliti lingkungan hidup.

Program Studi Teknik Arsitektur

Program Studi Arsitektur memiliki program yang mencakup perancangan pembangunan, aspek

teknik dan konstruksi  bangunan, hubungan antara arsitektur dan masyarakat, dan gaya hidup mereka,

dan komunikasi perihal arsitektur, laporan lisan dan tulisan, gambar-gambar, model-model dan media

elektronik. Selama pendidikan di UMK mahasiswa memperoleh konsep, dasar-dasar dalam arsitektur

dan desain interior, arsitektur dan budaya serta tehnik rancang bangun. Mahasiswa juga diberikan

pembelajaran komputer sebagai persyaratan.

Peluang karir dapat bekerja sebagai konsultan perencana, desainer bangunan, pengawas

pembangunan gedung baik pemerintah maupun swasta.

FAKULTAS PERTANIAN

Program Studi Agribisnis

Menyimak tantangan dunia pertanian yang semakin kurang mendapat perhatian serius dari rakyat

bangsa ini, kehadiran fakultas pertanian UMK akan berusaha menjawab tantangan tersebut dengan

menawarkan pilihan program studi yang menyentuh sisi kerakyatan. Program studi sosial ekonomi

pertanian atau agribisnis akan mendidik mahasiswa menjadi ahli dan profesional dalam upaya

mewujudkan pertanian tangguh yang berbasis kerakyatan.
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Peluang Karir Profesi yang diakses lulusan program studi ini adalah sebagai peneliti, konsultan

bisnis, perusahaan pertanian dan menjadi petani maju dan modern.

FAKULTAS PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN

Program Studi Teknologi Hasil Perikan

Program Studi Teknologi Hasil Perikanan akan mendidik mahasiswa untuk mampu dan proesional

dalam pengelolaan hasil perikanan sehingga mampu menghasilkan produk perikanan yang memiliki

competitive dan comperative advantage

Peluang karir lulusan program studi Tehnologi Hasil Perikanan pat berprofesi sebagai staf ahlipada

perusahaan-perusahaan industri perikanan,peneliti dan birokrat di perikanan.

Program Studi Pemanfaatan Sumber Daya Perikanan (PSP)

Program studi akan mendidik mahasiswa untuk mampu dan profesional dalam pemanfaatan Sumber

Daya Perikanan sehingga mampu mengelola sumber daya tersebut secara tepat dan lestari.

Peluang Karir para lulusan program ini dapat berprofesi sebagai staf ahli pada perusahaan-

perusahaan perikanan, peneliti dan lain-lain.

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Program Studi Ilmu Pemerintahan

Program Studi Ilmu pemerintahan UMK memungkinkan alumninya untuk melakukan studi

mendalam dalam bidang pemerintahan mulai dari identifikasi masalah hingga menemukan solusi

penyelesaiannya. Kehadiran Program Studi ini di era otonomi Daerah  menjadi salah satu jawaban

masalah yang mungkin timbul sebagai akses penerapan otonomi daerah di tengah masyarakat yang

sedang berkembang. Bagi masyarakat yang berminat dan ingin berkiprah sebagai seorang ahli yang

proesional dibidang pemerintahan dapat memilih program Studi ini.

Peluang Karir yang dapat diakses lulusan program studi ini adalah sebagai pengelola lembaga

pemerintahan dari tingkat desa sampai pusat.



7

FAKULTAS HUKUM

Program Studi Ilmu Hukum

Ilmu Hukum membekali mahasiswa dengan pengetahuan beserta keahlian yang relevan dengan dunia

bisnis maupun industri pemerintahan. UMK membuka program S1 ilmu hukum yang mempelajari

secara luas semua area hukum termasuk didalamnya hukum pembuktian, hukum agraria, hukum

pidana, hukum perdata, hukum waris dan hukum dagang. Sarjana Ilmu Hukum relevan dengan

berbagai perubahan yang terjadi saat ini, lulusan program studi ini bisa bekerja di semua bidang yang

terkait dengan hukum. Selama perkuliahan mahasiswa akan menerima materi dan teori ilmu hukum

secara mendalam serta ditunjang pula oleh praktek peradilan sehingga mahsiswa tidak hanya

Familiar dengan materi hukum pidana dan hukum perdata namun juga hukum di bidang perdagangan

lainnya.

Peluang Karir yang dapat diakses dari lulusan ini adalah Notaris, Hakim, Jaksa, Pengacara,Konsultan

Hukum baik perusahaan swasta maupun BUMN.

FAKULTAS EKONOMI

Program Studi Manajemen

Teori dan kebijakan ekonomi telah menjadi hal penting dalam menggambarkan dan menganalisis

perubahan ekonomi nasional yang terjadi serta berbagai hubungan dalam bidang ekonomi. Melalui

teori, kebijakan, praktek, prosedur, serta keahlian yang dibutuhkan untuk mengisi posisi manajerial

dilingkungan global saat ini, dirancang untuk membentuk pemahaman tentang proses perencanaan

finasial beserta keahlian dasar dan pengetahuan yang dibutuhkan untuk menunjang profesionalisme

di dunia kerja. Menjalankan penelitian ekonomi dan analisis mengembangkan dan mempraktekkan

teori yang berhubungan dengan produksi dan distribusi barang dan pelayanan.

Peluang karir yang dapat diakses dapat menapak dan mengembangkan karir sebagai manajer pada

lembaga-lembaga keuangan dan industri.
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FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

Program Studi Administrasi Pendidikan

Program studi ini diperuntukkan untuk mengembangkan karir sebagai pengelola institusi atau instansi

pendidikan. Lapangan kerja yang dapat diakses oleh lulusan program studi ini adalah administrasi

pendidikan dan menjadi pengelolah tenaga pendidikan.

Pendidikan Bahasa Inggris

Bahasa Inggris telah menjadi menjadi bahasa dunia, mempelajari dan mendalaminya akan sangat

bermanfaat di bidang apapun. Hal tersebut ditunjang dengan dunia pendidikan yang memberikan

kesempatan luas bagi pendidikan Bahasa Inggeris. Program studi ini tidak hanya menghasilkan

tenaga pengajar Bahasa Inggris tetapi juga menyiapkan lulusan yang mampu bekerja dalam

lingkungan kerja yang lain.

Peluang karir Alumni program studi ini diharapkan mampu menjadi tenaga pengajar bahasa inggeris

TK, SD, SMP, SMA atau sederajat, guru privat serta dalam lingkungan kerja lain seperti sektor

pariwisata dan tenaga kerja magang diluar negeri.

Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini (PG-PAUD)

Program Studi ini ditawarkan kepada para lulusan SMU maupun kepada guru TK yang ingin

meningkatkan kemampuan profesional dan akademiknya sehingga memiliki kompotensi mengelola

pembelajaran dan pengembangan peserta didik usia dini.

Pendidikan Luar Sekolah (PLS)

Program Studi PLS ditawarkan kepada para lulusan SMU atau guru TK yang ingin meningkatkan

kemampuan profesional dan akademik sehingga memiliki kompetensi mengelola pembelajaran dan

pengembangan pendidikan non formal.

Peluang kerja yang dapat diakses oleh lulusan program studi PLS antara lain, pengelola kelompok

bermain, guru privat serta guru atau pengelolah pada lembaga pendidik non formal baik milik

pemerintah maupun swasta .
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FAKULTAS AGAMA ISLAM

Program Studi Pendidikan Agama Islam

Pengembangan pemahaman ke-islaman di segala bidang tetap relevan dengan perkembangan saat ini.

Dibuktikan dengan terselesaikannya permasalahan umat diberbagai aspek kehidupan. Dengan metode

pengajaran terstruktur serta tenaga pengajar yang berpengalaman akan menghasilkan kontribusi

terhadap pengetahuan dan praktek pendidikan islam. Mahasiswa akan mempraktekkan teori yang

diterima dalam  perkuliahan melalui praktek mengajar langsung. Metode mengajar tersebut

dimaksudkan untuk meningkatkan kemampuan profesional dan akademik sehingga memiliki

kompetensi mengelola pembelajaran dan pengembangan peserta didik di bidang pendidikan agama

islam.

Peluang karir yang dapat diakses oleh lulusan program studi ini antara lain menjadi guru pendidikan

agama islam, penyuluh agama islam dan lain-lain.
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PROSEDUR PENERIMAAN MAHASISWA BARU
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FLOWCHART PENERIAMAAN MAHASISWA BARU

PENGUMUMANPENDAFTARAN DAFTAR ULANG

Ph
as

e

START START START

MASUK SIM SPMB/
REGISTRASI

MASUK SIM SPMB/
CEK KELULUSAN BIRO AKADEMIK

CETAK NOMOR
PEMBAYARAN

MASUKAN
NOMOR TES

MEMBAYAR KE
BANK SYARIAH

MANDIRI

CETAK BUKTI
PEMBAYARAN

SELESAI

HASIL
PENGUMUMAN

SELESAI

MENYETOR
DOKUMEN

MENDAPAT
NOMOR

PEMBAYARAN

MELAKUKAN
PEMBAYARAN DI

BSM

MENYETOR BUKTI
PEMBAYARAN DI

PRODI

SELESAI

CEK STAMBUK

ADA/TIDAK

ADA

TIDAK
ADA



11

B. Kriteria Penerimaan  Mahasiswa Baru

1. Persyaratan Umum:

a. Warga Negara Indonesia (WNI)

Bagi WNA harus disertakan surat ijin dari Dirjen Dikti Kemendiknas.

b. Surat keterangan sehat dan bebas narkoba dari dokter.

c. Membayar uang pendaftaran Rp.200.000, pada bank Mandiri syariah (Untuk dua pilihan
program studi).

d. Melampirkan ijazah/ STTB/ Keterangan lulus yang dilegalisir sebanyak 2 lembar.

e. Pas foto berwarna menggunakan dasi, beckground merah/ biru ukuran
3x4 (2 lembar), 4x6 (2 lembar).

f. Foto copy akta kelahiran/ surat tanda lahir 2 lembar.

g. Foto copy kartu keluarga (KK) 2 Lembar.

h. Foto copy SKCK (Surat Keterangan Catatan Kepolisian) 2 Lembar.

i. Surat keterangan pindah (ASLI) dari perguruan tinggi asal dan transkrip nilai yang
dilegalisir (bagi mahasiswa pindahan atau alih jalur dari perguruan tinggi lain).

j. Surat keterangan kerja khusus mahasiswa pegawai.

C. Instrumen Penerimaan Mahasiswa Baru

Untuk dapat dinyatakan lolos seleksi, maka setiap pendaftar harus melakukan tes tertulis yang
dilaksanakan di kampus Universitas Muhammadiyah Kendari. Tes tertulis yang harus diikuti
oleh setiap calon mahasiswa baru adalah Tes Pengetahuan Umum (TPU), Tes Potensi Akademik
(TPA) dan Tes Wawancara.

D. Registrasi Ulang Dan Verifikasi Dokumen

Sebagai bagian dari proses menjadi mahasiswa Universitas Muhammadiyah Kendari, pendaftar
yang telah dinyatakan lulus seleksi diharuskan melakukan registrasi ulang. Registrasi ulang
dilakukan paling lambat pada akhir gelombang pendaftaran yang diikuti pendaftar dan hal ini
tertera pada SURAT PANGGILAN DITERIMA dengan prosedur sebagai berikut:

1.  Melakukan pembayaran paket uang kuliah yang tertera dalam Surat Panggilan Diterima
melalui Bank Mandiri Syariah dengan menunjukkan nomor pendataran.

2. Kemudian melakukan konfirmasi ke Biro Keuangan di Kampus Universitas
Muhammadiyah Kendari dengan membawa bukti pembayaran dari bank.

3. Kemudian mengisi formulir identitas mahasiswa baru dan mendapatkan Nomor Induk
Mahasiswa (NIM) di Bagian Akademik dengan menunjukkan bukti pembayaran dari bank.
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E. Pembatalan

Bagi calon mahasiswa yang dinyatakan diterima dan telah melakukan registrasi, ternyata di
kemudian hari tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan dan /atau tidak melalui prosedur
yang ditetapkan (melakukan  kecurangan/pemalsuan identitas/perjokian maupun perbuatan
melawan hukum lainnya), maka status yang bersangkutan sebagai mahasiswa/calon mahasiswa
dinyatakan batal demi hukum. Terhadap pembatalan tersebut maka seluruh biaya yang telah
dibayarkan tidak dikembalikan.

G. Beasiswa
Universitas Muhammadiyah Kendari selain memfasilitasi beasiswa dari DIKTI (PPA, BBM,
Bidikmisi), Beasiswa BCA, juga  menyediakan beasiswa sendiri (UMK Peduli) untuk para
mahasiswa yang berasal dari keluarga kurang mampu dengan membebaskan biaya SPP selama 8
semester.
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PENUTUP

Dalam pelaksanaannya Pedoman penerimaan mahasiswa baru Universitas
Muhammadiyah Kendari ini dapat dilaksanakan dengan pola yang dapat
dikembangkan dari pedoman ini dengan tujuan adalah memperoleh calon
mahasiswa yang berkualitas yang disesuaikan dengan kemampuan institusi. Selain
itu juga tetap memperhatikan ketersediaan sarana, prasarana dan dosen tetap yang
berkualifikasi sesuai dengan program studi.

Hal-hal yang belum tercantum dalam pedoman ini akan diatur dan ditetapkan
kemudian oleh pimpinan universitas.


