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KATA PENGANTAR
Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Mahas Esa, Pedoman
Penerimaan Mahasiswa Baru Universitas Sariputra Indonesia Tomohon (UNSRIT) tahun
2018 ini diterbitkan. Pedoman ini berfungsi sebagai panduan teknis dalam penerimaan
mahasiswa baru.
Sebagai Perguruan Tinggi, Universitas Sariputra Indonesia Tomohon (UNSRIT)
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
Sariputra Indonesia Tomohon (UNSRIT) 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).
Jalur Penerimaan Mahasiswa Baru Universitas Sariputra Indonesia Tomohon
(UNSRIT) yaitu Jalur Reguler. Pelaksanaan Penerimaan Mahasiswa Baru 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 UNSRIT. Salam hangat dan selamat datang di
kampus tercinta.

Tomohon,

Mei 2017

Rektor

Joost L. Rumampuk, SE., MS
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DASAR HUKUM
Landasan hukum penetapan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Tri
Dharma Perguruan Tinggi bagi dosen dan pelaksanaan tugas bagi tenaga
kependidikan di lingkungan UNSRIT adalah sebagai berikut:
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2005 tentang
Standar Nasional Pendidikan;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2010 tentang
Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 tahun 2010 tentang
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang
Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan;

iii

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN
Visi adalah sebagai berikut:
“Pada tahun 2022, UNSRIT menjadi Perguruan Tinggi yang unggul, berdaya
saing, menghasilkan lulusan yang cerdas, terampil, dan berjiwa Pancasila”.

Misi adalah sebagai berikut:
1. Menyelenggarakan sistem pendidikan yang sehat dan bermutu, berstandar
nasional, mengacu pada keunggulan kompetensi, dalam suasana akademik
yang kondusif, beretika,, bermoral, berlandaskan Pancasila.
2. Menyelenggarakan kegiatan penelitian dasar dan terapan untuk menemukan,
mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni
budaya, untuk meningkatkan kualitas pendidikan serta untuk kepentingan
masyarakat.
3. Menyelenggarakan kegiatan pengabdian masyarakat melalui pemanfaatan ilmu
pengetahuan, teknologi, dan seni budaya, untuk meningkatkan kualitas
pendidikan dan kesejahteraan masyarakat.
4. Menyelenggarakan kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang berkarakteristik
entrpreneurship, berbasis sistem informasi.
5. Secara khusus, tujuan strategis adalah:
6. Menghasilkan pendidikan bermutu yang berstandar nasional,

berbasis

keunggulan kompetensi, menghasilkan lulusan yang berdaya saing di tingkat
nasional dan internasional, cerdas, inovatif, berjiwa entrepreneurship, memiliki
kompetensi keilmuan dan trampil di dunia kerja, berkarakter bela negara.
7. Menghasilkan hasil-hasil penelitian yang unggul, baik penelitian dasar maupun
penelitian terapan, yang bermafaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan
teknologi, serta kesejahteraan masyarakat.
8. Meningkatkan pengabdian masyarakat sebagai penerapan ilmu pengetahuan
dan teknologi, sehingga berperan nyata dalam kehidupan masyarakat, dan
berperan dalam peningkatan kualitas hidup masyarakat.
9. Meningkatkan internalisasi budaya entrepreneurship dan sistem informasi
dalam penyelenggaraan Institusi sehingga menghasilkan institusi yang unggul
dan berdaya saing di tingkat nasional dan international.
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Sasaran Strategis
1. Tersedianya lulusan yang mampu bekerja dengan kompetensi unggul,
profesional, mampu mengkaji dan menganalisis secara kritis permasalahan
tingkat nasional dan international.
2. Tersedianya sumberdaya manusia yang bekerja sebagai ilmuan dengan hasil
riset yang bermutu berstandard nasional dan international, tersedianya hasilhasil penelitian, baik penelitian dasar maupun penelitian terapan, yang
terpublikasi luas, yang menunjang pengembangan ilmu pengetahuan dan
teknologi serta kemajuan masyarakat.
3. Tersedianya hasil-hasil pengabdian masyarakat sehingga berperan nyata
dalam penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi bagi kemajuan masyarakat.
4. Terbentuknya

budaya

entrepreneursip

dan

sistem

informasi

dalam

penyelenggaraan institusi sehingga meningkatkan keunggulan dan daya saing
Institusi secara eksternal.
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BAB I
PROFIL UNIVERSITAS SARIPUTRA INDONESIAT TOMOHON
Berdirinya UNSRIT merupakan ide cemerlang serta keinginan tulus Ketua Yayasan
Dharma Bhakti Indonesia yang pertama yakni Alm. Bhikku Dr. Dharma Surya
Mahastavira,

MA.,

M.Si

(Banthe)

yang

terpanggil

untuk

mengabdi

bagi

masyarakat Sulawesi Utara sebagaimana pula kerinduan Alm. Bpk. Tommie Sutanu (Ko
Hong) yang dahulu dipercayakan sebagai Ketua Dewan Penyantun Utama UNSRIT sejak
berdirinya sampai beliau menutup usia. UNSRIT berdiri secara resmi pada tanggal 5
Desember 1999 dan legalitas formal berdasarkan Surat Keputusan Direktorat Jendral
Pendidikan Tinggi (Dirjen Dikti). Nomor : 171/KEP/1999, yang diperkuat dengan Surat
Keputusan Menteri Pendidikan Nasional (MENDIKNAS) Nomor : 171/D/O/1999. Unsrit
sekarang dibawah naungan Yayasan Dharma Bhakti Indonesia Tomohon Akta 20 yang di
ketuai oleh Ibu Kie Nio Runtuwene dan pembina yayasan Nona Felicia Aotama, SI.Kom
dan Bapak Jimmy Tanzil.

1. VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN UNSRIT
VISI
“Pada tahun 2022, UNSRIT menjadi Perguruan Tinggi yang unggul, berdaya saing,
menghasilkan lulusan yang cerdas, terampil, dan berjiwa Pancasila”.

MISI
1. Menyelenggarakan sistem pendidikan yang sehat dan bermutu, berstandar nasional,
mengacu pada keunggulan kompetensi, dalam suasana akademik yang kondusif,
beretika,, bermoral, berlandaskan Pancasila.
2. Menyelenggarakan kegiatan penelitian dasar dan terapan untuk menemukan,
mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni
budaya,

untuk

meningkatkan

kualitas

pendidikan

serta

untuk

kepentingan

masyarakat.
3. Menyelenggarakan kegiatan pengabdian masyarakat melalui pemanfaatan ilmu
pengetahuan, teknologi, dan seni budaya, untuk meningkatkan kualitas pendidikan
dan kesejahteraan masyarakat.
4. Menyelenggarakan kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang berkarakteristik
entrpreneurship, berbasis sistem informasi.
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TUJUAN
Tujuan umum adalah membentuk manusia yang berbudi pekerti luhur, berkualitas,
profesional, menguasai ilmu, dan memiliki sikap dengan tetap berlandaskan ketaqwaan
kepada Tuhan Yang Maha Esa, sadar dan insyaf serta penuh rasa tanggung jawab
terhadap diri dan masyarakat, untuk menjadi pribadi yang mampu memanfaatkan ilmu
pengetahuan dan teknologi sesuai dengan bidang yang ditekuninya.

SASARAN
1. Tersedianya lulusan yang mampu bekerja dengan kompetensi unggul, profesional,
mampu mengkaji dan menganalisis secara kritis permasalahan tingkat nasional dan
international.
2. Tersedianya sumberdaya manusia yang bekerja sebagai ilmuan dengan hasil riset
yang bermutu berstandard nasional dan international, tersedianya hasil-hasil
penelitian, baik penelitian dasar maupun penelitian terapan, yang terpublikasi luas,
yang menunjang pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta kemajuan
masyarakat.
3. Tersedianya hasil-hasil pengabdian masyarakat sehingga berperan nyata dalam
penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi bagi kemajuan masyarakat.
4. Terbentuknya budaya entrepreneursip dan sistem informasi dalam penyelenggaraan
institusi sehingga meningkatkan keunggulan dan daya saing Institusi secara
eksternal
UNSRIT saat ini memiliki 6 Fakultas dengan 11 program studi yang dapat dilihat pada
tabel dibawah ini:
NO
1.

FAKULTAS
TEKNIK

PROGRAM STUDI
1. Teknik Informatika
2. Teknik Sipil
3. Teknik Komputer
4. Teknik Arsitektur

2.

Ekonomi

1. Manajemen
2. Akuntansi

3.

Keperawatan

1. Ilmu Keperawatan
2. Profesi Ners

4.

Ilmu Sosial

Ilmu Komunikasi

5.

Pertanian

Agribisnis

6.

Perikanan

Budidaya Perairan
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SK PENDIRIAN

BAB II
TENTANG PROGRAM STUDI
UNIVERSITAS SARIPUTRA INDONESIA TOMOHON

A. FAKULTAS TEKNIK
1. Program Studi Teknik Informatika
Program studi tehnik Informatika memiliki program yang mencakup perancangan,
pengembangan, aspek tehnik dalam pengembangan teknologi. Selama Pendidikan
di UNSRIT mahasiswa memiliki konsep dasar lingkungan hidup, perencanaan
lingkungan, penataan lingkungan dan dampak Informatika dari suatu proses
pengembangan teknologi.
Selain diserap oleh pasar tenaga kerja, seorang lulusan Teknik Informatika juga
dapat dengan mudah menjadi seorang entrepreneur dengan keahlian dan
kreativitasnya di bidang ilmu Informatika.

2. Program Studi Teknik Sipil
Pendidikan Teknik Sipil menyiapkan mahasiswa untuk menjadi seorang perencana,
perancang, konstruktor dan manajer dari berbagai pekerjaan teknik Sipil. Teknik
Sipil bekerja pada semua tingkatan seperti pada sektor umum dari pembangunan
kota hingga pembangunan nasional dan sektor privat dari kepemilikan pribadi
hingga perusahaan multinasional.
Peluang karir dapat bekerja sebagai konsultan/kontraktor konstruksi bangunan,
program atau proyek pembangunan.

3. Program Studi Teknik Komputer
Teknik Komputer adalah suatu disiplin khusus yang mengkombinasikan teknik
elektro dan ilmu komputer. Teknik komputer Universitas Sariputra Indonesia
Tomohon tidak hanya belajar mengenai hardware suatu komputer, tetapi di jurusan
ini juga diajarkan tentang barang-barang elektronik mulai dari software hingga
hardware-nya.
Peluang karir dapat bekerja sebagai programmer, teknisi komputer, wiraswasta,
dan konsultas IT.

4. 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
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lisan dan tulisan, gambar-gambar, model-model dan media elektronik. Selama
pendidikan di UNSRIT 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.

B. FAKULTAS EKONOMI
1. 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.

2. Program Studi akuntansi
Dalam program studi ini mahasiwa belajar mengenai tata cara pencatatan laporan
keuangan, termasuk dalam memeriksa atau memberi penilaian atas informasi
keuangan suatu perusahaan. Untuk bisa mendapat gelar Akuntan, lulusan S1
Akuntansi harus mengikuti Program Profesi Akuntan. Lulusan Akuntansi umumnya
bekerja di sektor perbankan, perusahaan-perusahaan nasional dan swasta, atau di
pemerintahan pusat maupun daerah.
Peluang karir dapat bekerja sebagai Akuntan Privat. Financial Analyst, Auditor
Internal, konsultan pajak, perencana keuangan, accounts payable/receivable clerk,
credit analyst, ahli keuangan pemerintah.

C. FAKULTA PERTANIAN
1. Program Studi Agribisnis
Menyimak tantangan dunia pertanian yang semakin kurang mendapat perhatian
serius dari rakyat bangsa ini, kehadiran fakultas pertanian UNSRIT akan berusaha
menjawab tantangan tersebut dengan menawarkan pilihan program studi yang
4

menyentuh sisi kerakyatan. Program studi agribisnis akan mendidik mahasiswa
menjadi ahli dan profesional dalam upaya mewujudkan pertanian tangguh yang
berbasis kerakyatan.
Peluang Karir Profesi yang diakses lulusan program studi ini adalah sebagai
peneliti, konsultan bisnis, perusahaan pertanian dan menjadi petani maju dan
modern.

D. FAKULTAS PERIKANAN
1. Program Studi Budidaya Perairan
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.

E. FAKULTAS ILMU SOSIAL
1. Program Studi Ilmu Komunikasi
Program studi Ilmu Komunikasi bertujuan menghasilkan lulusan berkualitas tinggi
yang akan berkiprah sebagai tenaga profesional dan beretika moral dalam bidang
ilmu dan praktek komunikasi, baik dalam kancah nasional maupun internasional.
Peluang kerja lulusan progra studi ini adalah menjadi seorang wartawan, berkiprah
di dunia politik, presenter dan pembawa berita.

F. FAKULTAS KEPERAWATAN
1. Program Studi Ilmu Keperawtan
Program Studi Ilmu Keperawatan membantu mahasiswa menjadi perawat yang
berilmu, berakhlak, dan terampil serta menjadi Sarjana Keperawatan Ners
(S.Kep.,Ns) yang mampu melaksanakan pelayanan keperawatan yang berstandar
internasional
Peluang kerja lulusan ilmu keperawatan
1. Sebagai praktisi perawat di Rumah Sakit, Poliklinik Umum, Klinik Perusahaan,
Dinas Kesehatan, Puskesmas, Panti Werdha, Lembaga Swadaya Masyarakat
(LSM) yang bergerak di bidang kesehatan dan bekerja di luar negeri dengan
memenuhi persyaratan tertentu.
2. Sebagai wirausaha melalui praktik keperawatan mandiri yang bergerak di bidang
kesehatan/ keperawatan sesuai dengan aturan yang berlaku
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3. Sebagai akademisi dan ilmuwan dengan terlebih dahulu melanjutkan ke jenjang
S2/S3 keperawatan yaitu menjadi dosen di institusi pendidikan keperawatan, dan
sebagai peneliti
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BAB III
PRSEDUR PENERIMAAN MAHASISWA BARU

A. 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.250.000, 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.

B. INSTRUMEN PENERIMAAN MAHASISWA BARU
Untuk dapat dinyatakan lolos seleksi, maka setiap pendaftar harus melakukan tes
yang dilaksanakan di kampus Universitas Sariputra Indonesia Tomohon. Testersebut
diantaranya:
1. Tes Tertulis: Tes Pengetahuan Umum (TPU), Tes Potensi Akademik (TPA) dan
Tes Wawancara.
2. Tes Kesehatan
3. Wawancara

C. REGISTRASI ULANG
Sebagai bagian dari proses menjadi mahasiswa Universitas Muhammadiyah Kendari,
pendaftar yang telah dinyatakan lulus seleksi diharuskan melakukan registrasi ulang.
Mahasiswa yang berhak mengikuti pembelajaran adalah mahasiswa yang terdaftar di
Biro Akademik dan Kemahasiswaan dan Pangkalan Data universitas serta
Menyelesaikan biaya perkuliahan sebagaimana aturan pembayaran biaya kuliah.
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Prosedur herregistrasi/daftar ulang:
1. Setiap mahasiswa diwajibkan mendaftar ulang setiap awal semester dengan cara
membayar biaya pendidikan yang telah ditentukan.
2. Biaya pendidikan ditentukan oleh Surat Keputusan (SK) Rektor.
3. Mahasiswa yang tidak melakukan herregistrasi tidak berhak mengikuti kegiatan
akademik dan menggunakan fasilitas perkuliahan.

D. 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.

E. BEASISWA
Universitas

Sariputra

Indonesia

Tomohon

memfasilitasi

mendapatkan beasiswa dari DIKTI (PPA, Bidikmisi).
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mahasiswa

untuk

BABI IV
PENUTUP
Dalam pelaksanaannya Pedoman penerimaan mahasiswa baru Universitas Sariputra
Indonesia Tomohon ini, dapat dilaksanakan dengan pola yang dapat dikembangkan dari
pedoman ini bertujuan 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.
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