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Assalamu’alaikum wr. wb.
Berdasarkan: 1) hasil penilaian tim terhadap Lembar Jawaban Ujian (LJU)
peserta tes Beasiswa Penguatan Program Studi Khusus Kajian Keislaman, dan 2) hasil
rapat yudisium Tim Direktorat Pendidikan Tinggi Islam, dengan ini kami umumkan
nama-nama peserta yang dinyatakan lulus, sebagaimana tercantum pada lampiran
pengumuman ini.
1.

2.
3.
4.

5.

6.

Selanjutnya kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut:
Berdasarkan hasil penilaian dan yudisium, terdapat beberapa Program Studi dari
Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri (PTAIN) yang tidak memenuhi kuota
peserta yang ditetapkan, yakni IAIN Imam Bonjol Padang dan IAIN Antasari
Banjarmasin. Jumlah peminat atau peserta yang dinyatakan lulus pada Program
Studi (Prodi) tersebut kurang dari kuota yang ditetapkan. Direktorat memutuskan
untuk menggabungkan peserta yang dinyatakan lulus dalam satu Prodi;
PTAIN yang dinyatakan memenuhi syarat sebagai pelaksana program sebanyak 21
PTAIN dengan 30 Program Studi.
Kuota masing-masing Prodi berkisar antara 20 orang s/d 30 orang, ditetapkan
berdasarkan pilihan peserta dan hasil yudisium;
Peserta yang dinyatakan lulus adalah peserta yang namanya tercantum pada
lampiran sesuai kuota. Sedangkan peserta cadangan dimaksudkan untuk
mengantisipasi jika ada kuota peserta yang tidak terisi disebabkan mengundurkan
diri atau alasan-alasan lain yang dapat dibenarkan sebelum memulai perkuliahan;
Peserta yang dinyatakan lulus diharapkan segera melapor dan melakukan
registrasi ke PTAIN masing-masing, selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja
setelah pengumuman ini dipublikasikan;
Pimpinan/Penanggungjawab Prodi diharapkan :
a. mempersiapkan jadual registrasi dan rencana perkuliahan selama satu
semester;

b. membuat rencana anggaran selama 2 (dua) semester, setelah berkonsultasi
dengan Direktorat Pendidikan Tinggi Islam (c.q Subdit Akademik dan
Kemahasiswaan)
c. menyampaikan laporan penerimaan mahasiswa;
d. tidak diperkenankan merubah dan/atau mengganti peserta tanpa berkonsultasi
dengan pihak Direktorat.
7.

Hasil penilaian dan yudisium ini bersifat final dan tidak dapat diganggu gugat.

8.

Hal-hal yang belum jelas dapat ditanyakan kepada Subdit Akademik dan
Kemahasiswaan, contact person: Mastuki HS (081315349842, 085710332558); Iman
Sayogyo (081314511458).

Demikian pengumuman ini disampaikan, atas perhatian semua pihak kami
ucapkan terima kasih.
Wassalamu’alaikum wr. wb.
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