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Dalam rangka meningkatkan mutu akademis, kualitas input mahasiswa baru merupakan salah
satu faktor yang penting; untuk itu proses seleksi penerimaan mahasiswa baru sangat
menentukan kualitas mahasiswa baru yang akan diterima. Saat ini selektivitas penerimaan
mahasiswa baru di Akademi Kebidanan Al-Ikhlas sangat ketat. Rasio pendaftar dan yang
diterima bervariasi untuk tahun ini sangatlah bervariasi dan sangat berbeda dengan tahun
sebelumnya,dan bisa dirata-ratakan hingga 2:1.
Proses penerimaan mahasiswa baru diklasifikasikan sebagai berikut.
1. Penerimaan Mahasiswa Baru Program Diploma-III (PMB Program Diploma) diadakan
dalam tiga gelombang dengan rentang waktu yang telah disesuaikan yaitu dari mulai
Januari s.d Agustus 2018.
2. Terdapat dua jalur yang dapat dipilih oleh calon mahasiswa yaitu jalur Reguler dan jalur
PMDK (Penelusuran Kemampuan Minat dan Kemampuan).

3. Dari sini Anda akan dituntun untuk melakukan registrasi atau
pendaftaran sebagai calon mahasiswa Baru Akademi Kebidanan
Al-Ikhlas Cisarua secara mudah dan online. Sistem ini akan
mempermudah Anda melakukan pendaftaran sebagai calon mahasiswa baru. Tidak harus
datang ke Kampus Akademi Kbidanan Al-Ikhlas Cisarua, tidak perlu antri dan mencaricari lokasi pendaftaran tapi cukup di depan internet. Walaupun sebenarnya Anda juga
bisa melakukan pendaftaran secara offline atau langsung datang ke Kampus Akademi
Kebidanan Al-Ikhlas. Silahkan perhatikan petunjuk dan baca Langkah-langkah
pendaftaran online. Sistem penerimaan juga dibuka dengan sistem online, memberikan
kemudahan untuk semua calon mahasiswa baru untuk mengakses informasi dan
menginput data langsung melalui laman web http://akbid-alikhlas.ac.id di tab pendaftaran,
setelah melakukan pendaftaran secara online masing-masing calon mahasiswa akan

mendapatkan informasi selanjutnya yang akan di beritahukan oleh panitia penerimaan
mahasiswa baru Akademi Kebidanan Al-Ikhlas.
Jalur Reguler dilakukan melalui :
1. Jalur Ujian Masuk Akademi Kebidnaan Al-Ikhlas, dilaksanakan mulai Bulan
Januari tahun 2018, dan menjaring calon mahasiswa sebanyak 75% dari daya
tampung.
2. Proses seleksi dilakukan melalui 3 Pre-test yang harus di ikuti yaitu :
a. Seleksi Ujian Tulis, termasuk didalamnya merupakan isian soal-soal yang
terdiri dari, Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Matematika, MIPA dan test
bakat Skolastik.
b. Seleksi Uji Kesehatan, merupakan faktor yang sangat penting dalam
menopang kegiatan perkuliahan dan karier di masa yang akan datang
sebagai tenaga kesehatan. Uji Test Kesehatan dilaksnakan di RSD. CIAWI
yang merupakan rekanan Mitra kerja yang mempunyai kerjasama dengan
Akademi Kebidanan Al-Ikhlas Cisarua.
c. Seleski Interview (Wawancara), merupakan suatau proses awal yang harus
di ikuti oleh para masing-masing calon mahasiswa baru untuk mengetahui
lebih jauh antara keseharian pribadi mahsiswa dan sekaligus memperoleh
informasi tentang tata tertib yang berlaku di Akademi Kebidanan AlIkhlas.

Jalur PMDK (Penelusuran Minat dan Kemampuan) dilakukan melalui :
1. Jalur Ujian Masuk Akademi Kebidnaan Al-Ikhlas, dilaksanakan mulai Bulan
Januari tahun 2018, dan menjaring calon mahasiswa sebanyak 25% dari daya
tampung.
2. Proses seleksi dilakukan melalui 2 Pre-test yang harus di ikuti yaitu :
a. Seleksi Penelusuran Minat Dan Bakat yang dilakukan oleh Akademi
Kebidanan Al-Ikhlas yang bekerja sama dengan Instansi Sekolah
Menengah Atas atau sederajat dengan mencari informasi dari masingmasing sekolah untuk mencari calon mahasiswa yang mempunyai minat
dan bakat untuk masuk di Akademi Kebidanan Al-Ikhlas Cisarua.

b. Seleksi Uji Kesehatan, merupakan faktor yang sangat penting dalam
menopang kegiatan perkuliahan dan karier di masa yang akan datang
sebagai tenaga kesehatan. Uji Test Kesehatan dilaksnakan di RSD. CIAWI
yang merupakan rekanan Mitra kerja yang mempunyai kerjasama dengan
Akademi Kebidanan Al-Ikhlas Cisarua.
c. Seleski Interview (Wawancara), merupakan suatau proses awal yang harus
di ikuti oleh para masing-masing calon mahasiswa baru untuk mengetahui
lebih jauh antara keseharian pribadi mahsiswa dan sekaligus memperoleh
informasi tentang tata tertib yang berlaku di Akademi Kebidanan AlIkhlas.
Tujuan seleksi ini adalah menjaring dan menyaring calon mahasiswa yang mempunyai
kemampuan akademik untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan di Perguruan Tinggi
sesuai dengan batas waktu yang ditetapkan.

Untuk mendaftarkan diri, para calon mahasiswa harus memenuhi persyaratan sebagai berikut
Persyaratan Umum

Peserta Ujian Masuk Akademi Kebidanan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut.
1. Wanita
2. Lulusan SMU/SMK/MA/Sederajat (semua Jurusan).
3. Melampirkan salinan ijazah dan SKHU (legalisir @ 2 lembar)
4. Melampirkan Fhoto terbaru ukuran 2x3, 3x4, 4x6, (masing-masing 2 lembar)
5. Melampirkan Fhtocopy Kartu Keluarga dan Akte Kelahiran
6. Membayar biaya formulir pendaftaran sebesar Rp.150.000;
7. Membayar biaya test seleksi (tulis,kesehatan,wawancara) sebesar Rp.200.000;
8. Tidak mempunyai cacat tubuh atau cacat lain yang dapat mengganggu kelancaran belajar

dan tugas dalam program studi pilihannya.

Persyaratan Khusus

Sekalipun Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi, Depar-temen Pendidikan dan Kebudayaan
Republik Indonesia telah mengumumkan bahwa seseorang telah lulus dalam seleksi atau
ujian masuk Akademi Kebidanan Al-Ikhlas, yang bersangkutan juga dapat ditolak menjadi
mahasiswa, apabila tidak memenuhi persyaratan-persyaratan yang lebih khusus mengenai
Tiga hal berikut.
•

Buta Warna Positif Syarat tidak buta warna yang diperkuat oleh keterangan dari
Rumah Sakit Daerah CIAWI untuk Program Study Kebidanan.

•

Cacat Tubuh Syarat tidak cacat anggota badan sesuai dengan rekomendasi dari
pihak RSD.CIAWI.

•

Hamil / Mengandung Syarat tidak Hamil pada saat masuk kegiatan perkuliahan
(kecuali ada surat persetujuan dari Suami) dan dibuktikan dari hasil pemeriksaan dari
Rumah Sakit Daerah CIAWI untuk Program Study Kebidanan.

ALUR PENERIMAAN MAHASISWA BARU
AKADEMI KEBIDANAN AL-IKHLAS
Tahun Akademik 2018/2019

Mengisi Formulir
Pendaftaran

Mengembalikan Formulir Pendaftaran
serta berkas persyaratan

Registrasi Ulang
- Melengkapi berkas persyaratan (bila
belum lengkap)
- Mengisi Surat Pernyataan Mahasiswa
Baru
- Materai Rp 6.000,- (1 lembar)
- Membayar Biaya Pendidikan Smt. 1
(minimal 50%)

Memperoleh Tanda Peserta Seleksi
Penerimaan Mahasiswa Baru

Mengikuti Tes Seleksi :
- Tes Tulis
- Kesehatan, Psikotest & Wawancara

Memperoleh Nomor Induk Mahasiswa
(NIM)

Pengenalan Program Studi
(OSPEK)
Lulus

Mahasiswa Aktif
Semester Ganjil T.A 2018/2019
Memperoleh surat hasil seleksi
dinyatakan diterima

Pendaftaran
Tes Tulis
Tes Kesehatan & Wawancara
Pengumuman Hasil Tes
Registrasi Ulang

Gelombang I

Gelombang II

Gelombang III

Jan – Maret 2018
Maret 2018
Maret 2018
Maret 2018
Maret – April

April – Mei 2018
Mei 2018
Mei 2018
Mei 2018
Mei - Juni

Juni – Juli 2018
Juli 2018
Juli 2018
Juli 2018
Juli – Agustus 2018

Awal Kuliah Smt. Ganjil
T.A 2018/2019

Agustus 2018

