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KEPUTUSAN  
Rektor INSTITUT TEKNOLOGI GARUT 

⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ 

Nomor: 170/ITG/A.1/A/X/2021 

 

Tentang: 

 

MEKANISME ADMINISTRASI 

PENDAFTARAN MAHASISWA 

INSTITUT TEKNOLOGI GARUT 

 

 

Rektor INSTITUT TEKNOLOGI GARUT 

 
Menimbang  : 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mengingat  : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Bahwa dalam rangka pelaksanaan Tridharma Perguruan 

Tinggi dan penyelenggaraan tugas-tugas pokok Institut 

Teknologi Garut (ITG) diperlukan aturan-aturan yang 

menata, mengatur, dan mengelola tentang pendaftaran 

mahasiswa; 

2. Bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut pada butir (1) 

di atas, perlu dikeluarkan surat keputusan tentang mekanisme 

administrasi pendaftaran mahasiswa di lingkungan ITG. 

 

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 

tentang Sistem Pendidikan Nasional; 

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 

tentang Pendidikan Tinggi; 

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 

2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan 

Pengelolaan Perguruan Tinggi; 

4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik 

Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional 

Pendidikan Tinggi; 

5. Keputusan Ketua Badan Pengurus Yayasan Al 

Musaddadiyah Nomor 204/YAM/Pgr./Kep./VIII/2021 

tentang Statuta Institut Teknologi Garut; 

6. Keputusan Rektor Institut Teknologi Garut Nomor 

118/ITG/A.1/A/IX/2021 tentang Rencana Induk 

Pengembangan Institut Teknologi Garut Tahun 2021-2030; 
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Memperhatikan  : 

 

7. Keputusan Rektor Institut Teknologi Garut Nomor 

139/ITG/A.1/A/IX/2021 tentang Rencana Strategis Institut 

Teknologi Garut Tahun 2021-2035; 

8. Keputusan Rektor Institut Teknologi Garut Nomor 

148/ITG/A.1/A/X/2021 tentang Pedoman Akademik Institut 

Teknologi Garut. 

 

Keputusan Rapat Senat Institut Teknologi Garut tanggal 14 

Oktober 2021. 

 
 

MEMUTUSKAN 

 

Menetapkan 

Pertama  : 

 

 

 

Kedua   : 

 

 

Ketiga   : 

 

Memberlakukan Mekanisme Administrasi Pendaftaran 

Mahasiswa Institut Teknologi Garut sebagaimana termaktub pada 

lampiran Surat Keputusan ini. 

 

Segala ketentuan yang bertentangan dengan Keputusan ini 

dinyatakan tidak berlaku. 

 

Keputusan ini berlaku mulai sejak tanggal ditetapkan dengan 

ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam 

keputusan ini, akan diubah / diperbaiki sebagaimana mestinya. 

 

 

 Ditetapkan di :   Garut 

Pada tanggal :   15 Oktober 2021 

 

Rektor, 

 

 

 

 

 

Dr. Hilmi Aulawi, S.T., M.T. 

NIDN. 0425127801 
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Lampiran Surat Keputusan  

Rektor Institut Teknologi Garut  

Nomor: 170/ITG/A.1/A/X/2021 

 

 

MEKANISME ADMINISTRASI 

PENDAFTARAN MAHASISWA 

 

 

Kebijakan Penerimaan mahasiswa baru menjadi kerangka acuan dalam sistem rekrutmen 

dan seleksi calon mahasiswa baru. Penerimaan mahasiswa baru di ITG dilakukan sekali 

dalam satu tahun akademik.  Dalam pelaksanaannya, seleksi mahasiswa baru di ITG 

dibagi ke dalam tiga jenis seleksi. Pertama, seleksi penerimaan mahasiswa baru regular. 

Kedua seleksi penerimaaan mahasiswa jalur khusus. Ketiga seleksi penerimaaan 

mahasiswa transfer.  

 

Sistem pengambilan keputusan ditetapkan berdasarkan nilai passing grade dan diurutkan 

berdasarkan nilai tertinggi seperti tersajikan pada Gambar 1 di bawah ini. 
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Gambar 3.1 

Diagram Alir dan Sistem Pengambilan Keputusan Penerimaan Mahasiswa Baru 
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A. Pendaftaran Mahasiswa Baru 

 

Calon mahasiswa yang dapat diterima di ITG adalah mereka yang memenuhi 

persyaratan sebagai berikut: 

 

1. Persyaratan Umum 

Pendidikan di ITG terbuka bagi seluruh Warga Negara Indonesia (WNI) yang 

memiliki Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) atau ijazah untuk Sekolah 

Menengah Atas (SMA) atau Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) atau sederajat.  

 

Khusus bagi Warga Negara Asing (WNA) persyaratannya ditambah dengan 

melampirkan Surat Ijin Belajar dari Kemdikbudristek Republik Indonesia dan/ 

atau pihak yang diberikan mandat oleh Pemerintah Republik Indonesia untuk 

kepentingan tersebut, serta bukti Visa tinggal yang dikeluarkan oleh Direktorat 

Jenderal Imigrasi Republik Indonesia.  

 

2. Persyaratan Khusus 

a. Mengisi formulir yang telah disediakan baik secara online maupun offline. 

b. Melampirkan: 

1) Fotocopy ijazah SMA / SMK / sederajat yang telah dilegalisir sebanyak 

dua lembar; 

2) Fotocopy daftar nilai ujian akhir SMA/ SMK/ sederajat yang telah 

dilegalisir sebanyak dua lembar; 

3) Surat keterangan berkelakuan baik dari kepolisian atau dari sekolah asal 

sebanyak 1 lembar; 

4) Fotocopy kartu keluarga sebanyak dua lembar (apabila telah memiliki 

KTP diminta pula untuk melampirkan fotocopy-nya sebanyak dua 

lembar); 

5) Surat keterangan sehat dari dokter;  

6) Surat keterangan bebas narkoba dari instansi kesehatan yang 

berwenang; 

7) Pas foto ukuran: 3X4 dan 2X3 masing-masing 4 lembar. 

c. Mengikuti Ujian Saringan Masuk yang dijadwalkan. 

 

3. Prosedur Pendaftaran 

Sebelum mendaftarkan diri, calon mahasiswa diharapkan telah mengetahui 

berbagai informasi program studi yang ditawarkan oleh ITG, baik melalui 

brosur-brosur yang diedarkan, surat kabar, website ITG atau dari Bagian 

Informasi Penerimaan Mahasiswa Baru ITG agar dapat memilih program studi 

yang sesuai dengan minat dan bakatnya masing-masing. 

Setelah menetapkan program studi yang dipilih, calon mahasiswa dipersilahkan 

untuk mengisi formulir pendaftaran secara offline (di tempat/ loket yang telah 

disediakan pada saat pendaftaran) atau secara online melalui website 

http://pmb.itg.ac.id , dan akan memperoleh: 

1) Formulir pendaftaran; 

2) Nomor Peserta Ujian Saringan Masuk; 

3) Kelengkapan Informasi lainnya. 

http://pmb.itg.ac.id/
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4. Ujian Saringan Masuk (USM) 

a. USM sepenuhnya dilaksanakan di ITG, dengan mata ujian disesuaikan 

dengan program studi yang diminati. 

b. USM dilakukan secara terkomputerisasi (CBT) selama 60 menit dengan 

jadwal pelaksanaan yang dapat ditentukan sendiri oleh pendaftar setelah 

melengkapi persyaratan administrasi. 

c. Nilai minimal syarat lulus (passing grade) adalah sebesar 50. 

d. Hasil Ujian Saringan Masuk (USM) langsung dapat diperoleh oleh calon 

mahasiswa setelah ujian dilaksanakan, sebagai surat pengumuman 

kelulusan. 

 

5. Pendaftaran Ulang (Her-Registrasi) Calon Mahasiswa Baru 

Setelah dinyatakan lulus dan melengkapi persyarat administrasi yang ditetapkan 

calon mahasiswa dapat segera melaksanakan her-registrasi dengan ketentuan 

sebagai berikut: 

a. Membayar biaya kuliah dan biaya lainnya yang sudah ditetapkan. (Uang 

kuliah/ SPP yang sudah dibayarkan tidak dapat dikembalikan kecuali 

apabila diterima di salah satu PTN melalui UMPTN); 

b. Melengkapi persyaratan administratif lainnya pada waktu dan tempat yang 

sudah ditentukan; 

c. Dengan menunjukan tanda bukti pembayaran uang kuliah, mahasiswa 

berhak mendapatkan Kartu Tanda Mahasiswa (KTM) yang dapat diambil 

pada Bagian Administrasi; 

d. Perwalian bagi mahasiswa baru dilaksanakan bagi mahasiswa yang telah 

melakukan daftar ulang. 

e. Bagi mahasiswa lama yang telah dinyatakan putus studi/ putus kuliah, dapat 

melakukan registrasi dengan menyesuaikan pada persyaratan registrasi 

mahasiswa pada tahun akademik mendaftar dengan tata cara dan 

pelaksanaannya disesuaikan melalui mekanisme mahasiswa pindahan. 

 
 

B. Pendaftaran Mahasiswa Lama 

 

Seperti halnya mahasiswa baru, mahasiswa lama pun harus memenuhi dua kriteria 

persyaratan yaitu khusus dan umum sebagai berikut: 

 

1. Persyaratan Umum 

Mahasiswa lama adalah mereka yang pada semester sebelumnya terdaftar 

sebagai mahasiswa ITG. 

 

2. Persyaratan Khusus 

a. Setiap mahasiswa lama wajib melakukan daftar ulang pada setiap awal 

semester. 

b. Masa daftar ulang ditentukan dalam Kalender Akademik. 

c. Mahasiswa yang tidak melakukan daftar ulang tidak berhak memperoleh 

pelayanan akademik. 
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d. Pada waktu melakukan daftar ulang, mahasiswa wajib menunjukan bukti 

penyelesaian pembayaran uang kuliah sebelumnya. 

e. Mahasiswa yang sedang mengambil cuti akademik diharuskan melakukan 

daftar ulang dan membayarkan biaya administrasi cuti akademik. 

f. Mahasiswa lama yang tidak melakukan daftar ulang lebih dari dua semester 

secara berturut-turut akan dikenakan sanksi akademik.  

g. Mahasiswa lama berhak melakukan proses registrasi dengan ketentuan tidak 

melebih masa studi yang telah ditetapkan. 

 

3. Prosedur Pendaftaran 

a. Dengan membawa tanda bukti pelunasan pembayaran uang kuliah 

sebelumnya, mahasiswa menghubungi bagian administrasi untuk penentuan 

besarnya uang kuliah. Pada bagian ini, mahasiswa akan diberikan Formulir 

Daftar Ulang dengan menyerahkan uang kuliah yang harus dipenuhi oleh 

mahasiswa, dan kemudian akan menerima kuitansi sebagai bukti telah 

melakukan daftar ulang. 

b. Langkah berikutnya, mahasiswa menghubungi bagian pembukuan daftar 

ulang akademik. 

 

 

C. Pendaftaran Mahasiswa Pindahan 

 

Prosedur pendaftaran bagi mahasiswa pindahan dibagi menjadi dua yaitu: 

 

1. Prosedur pendaftaran melanjutkan kuliah bagi mahasiswa di lingkungan 

ITG 

a. Pendaftaran hanya dapat dilakukan pada setiap awal semester ganjil. 

b. Persyaratan Mahasiswa Pindahan: 

1) Berasal dari PS yang memiliki peringkat akreditasi minimal sama dengan 

PS yang dituju. 

2) Memiliki IPK minimal 2.75. 

3) Masa perkuliah yang akan ditempuh minimal 4 semester. 

c. Sebelum membuat surat permohonan melanjutkan kuliah, calon mahasiswa 

menghubungi Wakil Rektor I Bidang Akademik untuk memperoleh 

informasi tentang berbagai ketentuan lengkap dengan segala persyaratan 

yang harus dipenuhi. 

d. Calon mahasiswa mengajukan surat permohonan melanjutkan kuliah yang 

ditujukan kepada Rektor ITG dengan membawa persyaratan yang 

diperlukan yang antara lain transkrip akademik dan surat keterangan pindah 

dari jurusan asal. 

e. Setelah disetujui untuk menjadi calon mahasiswa pindahan, dengan 

persetujuan Wakil Rektor I, yang bersangkutan diwajibkan membayar uang 

kuliah setelah ditentukan besarnya oleh Wakil Rektor II Bidang 

Administrasi Keuangan, Kepegawaian, Perencanaan dan Administrasi 

Umum. 

f. Pembayaran uang kuliah pada waktu dan tempat yang telah ditentukan. 



7 

g. Dengan membawa tanda bukti pembayaran uang kuliah, calon mahasiswa 

menghubungi kembali Wakil Rektor I untuk mengisi daftar konversi mata 

kuliah apa saja yang harus diambil dan mata kuliah apa saja yang tidak perlu 

diambil. 

h. Mahasiswa yang bersangkutan menghubungi Dosen Wali yang ditunjuk 

untuk melakukan perwalian sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.  

 

4) Prosedur pendaftaran mahasiswa pindahan dan/ atau yang melanjutkan 

kuliah di ITG 

 

a. Pendaftaran calon mahasiswa pindahan dari luar lingkungan ITG hanya 

dimulai pada awal semester ganjil. 

b. Sebelum membuat permohonan melanjutkan kuliah, calon mahasiswa 

menghubungi Wakil Rektor I Bidang Akademik dan/ atau Rektor Program 

Studi untuk memperoleh informasi tentang berbagai ketentuan lengkap 

mengenai persyaratan yang harus dipenuhi. 

c. Calon mahasiswa mengajukan permohonan pindah dan/ atau melanjutkan 

kuliah yang ditujukan kepada Rektor ITG yang dilengkapi dengan: 

1) Transkrip akademik dengan IPK minimal 2,75; 

2) Surat Keterangan Pindah dari Perguruan Tinggi asal (bagi mahasiswa 

pindahan); 

3) Ijazah/ Surat Keterangan Tanda Lulus SMA/ SMK/ sederajat atau 

jenjang pendidikan sebelumnya. 

d. Setelah disetujui, Rektor ITG melalui Wakil Rektor I menetapkan hasil 

konversi mata kuliah berdasarkan Tim Konversi yang terdiri dari Majelis 

Akademik Jurusan dan Lembaga Penjamin Mutu ITG. 

e. Setelah memenuhi persyaratan akademik, calon mahasiswa menghubungi 

Wakil Rektor II Bidang Administrasi Keuangan, Kepegawaian, 

Perencanaan dan Administrasi Umum untuk memenuhi persyaratan 

adminstrasi dan keuangan. 

f. Calon mahasiswa diwajibkan membayar uang kuliah dan persyaratan 

administrasi lainnya yang berlaku sebagai mahasiswa baru, dan ditambah 

dengan membayar jumlah SKS yang diterima sebagai hasil konversi sesuai 

dengan kurikulum pada masing-masing program studi. 

g. Penyelesaian seluruh persyaratan administrasi dan keuangan dilakukan pada 

loket atau tempat yang telah disediakan. 

h. Setelah memenuhi semua persyaratan dan pendaftaran, mahasiswa yang 

bersangkutan berhak untuk mengikuti kegiatan akademik dengan terlebih 

dahulu melaksanakan perwalian bersama Dosen Wali yang ditunjuk. 

i. Waktu penyelesaian proses penerimaan maksimal 6 (enam) bulan. 

j. Status Akreditasi Program Studi asal calon mahasiswa pindahan/ 

melanjutkan harus setara atau di atasnya melalui pertimbangan yang 

diberlakukan di ITG. 

k. Penerimaan mahasiswa lanjutan/ pindahan ditetapkan melalui Surat 

Keputusan Rektor ITG.  
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D. Pelaksanaan Her-Registrasi 

 

Pelaksanaan Her-Registrasi terdiri dari dua kelompok, yaitu: 

1. Mahasiswa Baru 

Her-Registrasi bagi mahasiswa baru/ pindahan/ transfer dilaksanakan pada saat 

melaksanakan daftar ulang sebagai mahasiswa ITG.  

2. Mahasiswa Lama 

Her-Registrasi bagi mahasiswa lama terdiri dari proses perwalian dan 

penyelesaian administrasi perkuliahan.  Proses perwalian dilaksanakan sesuai 

dengan waktu yang telah ditetapkan oleh pihak Program Studi sedangkan 

penyelesaian administrasi telah memenuhi sesuai dengan aturan yang telah 

ditetapkan. 

 

 

E. Sanksi Akademik 

 

Keterlambatan dalam melaksanakan her-registrasi akibat kelalaian atau karena tidak 

ada alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, maka mahasiswa yang bersangkutan 

akan dikenakan sanksi sebagai berikut: 

a. Bagi mahasiswa baru baik yang diterima melalui USM, mahasiswa pindahan, 

maupun mahasiswa melanjutkan dapat dinyatakan gugur sebagai Mahasiswa 

ITG. 

b. Bagi mahasiswa lama akan dikenakan sanksi akademik secara otomatis sebagai 

mahasiswa dengan status cuti akademik selama satu semester berjalan. 

c. Mahasiswa yang tidak melaksanakan her-registrasi hingga batas akhir 

keseluruhan proses yang sudah ditetapkan dinyatakan non-aktif dan 

diperhitungkan dalam masa studi. 

 

 

 

 

 Ditetapkan di :   Garut 

Pada tanggal :   15 Oktober 2021 

 

Rektor, 

 

 

 

 

 

Dr. Hilmi Aulawi, S.T., M.T. 

NIDN. 0425127801 

 

 


