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Tujuan 

Prosedur ini adalah prosedur yang mengatur tata cara dan prosedur pelaksanaan 

pendaftaran mahasiswa baru yang bertujuan untuk menjaga kelancaran 

pelaksanaan dan tertib administrasi pendaftaran mahasiswa baru. 

 

Ruang Lingkup  

Prosedur dan pelaksanaan pendaftaran mahasiswa baru dalam prosedur ini 

diterapkan terhadap setiap proses yang terkait dengan pelaksanaan pendaftaran 

mahasiswa baru. 

 

Definisi 

1. Calon Pendaftar adalah pihak yang berminat dan mendaftar sebagai calon 

mahasiswa baru di Universitas Bojonegoro. 

2. Petugas Pendaftar (Internal Kampus) adalah pihak yang ditugaskan untuk 

melayani pendaftaran calon mahasiswa baru yang bertempat di Universitas 

Bojonegoro. 

3. Petugas Pendaftar (Eksternal Kampus) adalah pihak yang ditugaskan untuk 

melayani pendaftaran calon mahasiswa baru yang bertempat di luar 

Universitas Bojonegoro. 

4. Koordinator Petugas Pendaftaran adalah pihak yang mengkoordinir 

petugas pendaftar internal kampus maupun eksternal kampus. 

5. Sekretaris PPMB adalah pihak yang menyiapkan dokumen yang terkait 

dengan proses pelaksanaan penerimaan mahasiswa baru. 

6. Ketua PPMB adalah pihak yang bertanggung jawab atas proses pelaksanaan 

penerimaan mahasiswa baru. 

7. Rektor adalah pihak yang menetapkan pendaftar lulus seleksi yang dituangkan 

dalam surat keputusan. 

 

Referensi 

Manual Mutu Universitas Bojonegoro. 

Buku Pedoman Akademik Universitas Bojonegoro. 
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Garis Besar Prosedur:  

Calon Pendaftar  

1. Berminat mendaftar di Universitas Bojonegoro. 

2. Memenuhi persyaratan administrasi dan keuangan (seperti tercantum dalam 

brosur pendaftaran mahasiswa baru Universitas Bojonegoro). 

3. Mengetahui pengumuman hasil seleksi PMB Universitas Bojonegoro. 

 

Petugas Pendaftar (Internal Kampus) 

1. Menerima dokumen pendaftaran dari sekretaris PPMB. 

2. Menerima jadwal sebagai petugas pendaftar. 

3. Melayani calon pendaftar : memberi informasi secara lisan dan atau memberi 

brosur, apabila berminat calon pendaftar diberi formulir pendaftaran. 

4. Melayani pendaftaran dengan : 1) Meneliti formulir yang sudah diisi, 2) 

Meneliti persyaratan pendaftaran, 3) Menerima pembayaran pendaftaran, 4) 

Mengarsip dokumen persyaratan pendaftaran, 5) Memasukan data pendaftar 

di buku pendaftaran mahasiswa baru pada masing-masing fakultas, 6) 

Memberi slip BRI untuk her-registrasi/daftar ulang. 

5. Setiap hari Senin melaporkan jumlah data pendaftar dan menyerahkan uang 

pendaftaran ke koordinator petugas pendaftaran. 

 

Petugas Pendaftar (Eksternal Kampus) 

1. Menerima dokumen pendaftaran dari sekretaris PPMB. 

2. Menerima jadwal sebagai petugas pendaftar. 

3. Melayani calon pendaftar : memberi informasi secara lisan dan atau memberi 

brosur, apabila berminat calon pendaftar diberi formulir pendaftaran. 

4. Melayani pendaftaran dengan : 1) Meneliti formulir yang sudah diisi, 2) 

Meneliti persyaratan pendaftaran, 3) Menerima pembayaran pendaftaran, 4) 

Mengarsip dokumen persyaratan pendaftaran, 5) Memasukan data pendaftar 

di buku pendaftaran mahasiswa baru pada masing-masing fakultas, 6) 

Memberi slip BRI untuk her-registrasi/daftar ulang. 
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5. Setiap hari Senin melaporkan dan menyerahkan : rekapitulasi jumlah 

pendaftar, dokumen persyaratan pendaftaran dan uang pendaftaran ke 

koordinator petugas pendaftaran. 

 

Koordinator Petugas Pendaftaran 

1. Menerima dokumen pendaftaran dari sekretaris PPMB. 

2. Membuat jadwal petugas pendaftaran. 

3. Menerima dokumen pendaftaran pada setiap hari Senin dari petugas pendaftar 

(internal kampus) dan petugas pendaftar (eksternal kampus), kemudian 

melakukan verifikasi. 

4. Menerima uang pendaftaran pada setiap hari Senin dari petugas pendaftar 

(internal kampus) dan petugas pendaftar (eksternal kampus). 

5. Menyerahkan dokumen pendaftaran ke sekretaris PPMB. 

6. Menyerahkan uang pendaftaran ke bendahara PPMB. 

 

Sekretaris PPMB 

1. Menyiapkan dan menyerahkan dokumen pendaftaran ke koordinator petugas 

pendaftaran, petugas pendaftar (internal kampus) dan petugas pendaftar 

(eksternal kampus). 

2. Menerima dokumen pendaftaran dari koordinator petugas pendaftaran. 

3. Menyerahkan dokumen pendaftaran ke BAAk untuk diarsipkan. 

4. Membuat laporan perolehan pendaftaran pada setiap akhir gelombang. 

5. Bersama BAAk melakukan seleksi administratif pendaftar. 

6. Mengumumkan pendaftar lulus seleksi. 

 

Ketua PPMB 

1. Menandatangani laporan perolehan pendaftaran pada setiap akhir gelombang. 

2. Menyerahkan laporan perolehan pendaftaran pada setiap akhir gelombang 

kepada Rektor. 

3. Bersama BAAk melakukan seleksi administratif. 

4. Menandatangani laporan pendaftar lulus seleksi. 
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5. Menyerahkan laporan pendaftar lulus seleksi kepada Rektor. 

6. Menerima Surat Keputusan (SK) Rektor tentang penetapan pendaftar lulus 

seleksi. 

7. Membuat dan menyerahkan laporan pertanggung jawaban Panitia Penerimaan 

Mahasiswa Baru (PMB) kepada Rektor. 

 

Rektor 

1. Menerima laporan perolehan pendaftaran pada setiap akhir gelombang dari 

Ketua PPMB. 

2. Menerima laporan pendaftar lulus seleksi dari Ketua PPMB. 

3. Menetapkan pendaftar lulus seleksi yang dituangkan dalam Surat Keputusan 

(SK) Rektor. 

4. Menerima laporan pertanggung jawaban Panitia Penerimaan Mahasiswa Baru 

(PMB) dari Ketua PPMB. 
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CALON PENDAFTAR PETUGAS PENDAFTAR 

SEKRETARIS PPMB KETUA PPMB REKTOR INTERNAL KAMPUS EKSTERNAL  

KAMPUS 

KOORD PETUGAS 

PENDAFTARAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

    

Bagan Alir SOP Pendaftaran Mahasiswa Baru 

Menyiapkan dokumen 

pendaftaran. 
Menerima dokumen pendaftaran. 

 

 

Berminat 

 

Memenuhi persyaratan 

administrasi dan 
keuangan (seperti 

tercantum dalam 

brosur). 

 

 

Menerima dokumen 

pendaftaran pada setiap hari 

senin dan melakukan 

verifikasi. 

Menerima uang pendaftaran 

pada setiap hari senin dan 

menyerahkannya ke 

bendahara PPMB. 

Membuat jadwal petugas 

pendaftaran. 

Menerima jadwal sebagai petugas pendaftar 

Melayani calon pendaftar : memberi informasi secara 

lisan dan atau memberi brosur. 
Apabila berminat calon pendaftar diberi formulir 

pendaftaran. 

 

 Melayani pendaftaran :  

1. Meneliti formulir yang sudah diisi. 

2. Meneliti persyaratan. 
3. Menerima pembayaran pendaftaran. 

4. Mengarsip dokumen persyaratan pendaftaran. 

5. Memasukan data pendaftar ke buku pendaftaran 
mahasiswa baru pada masing-masing fakultas. 

6. Memberi slip BRI untuk  her-registrasi/daftar 

ulang. 

 

Menerima dokumen 

pendaftaran dan diserahkan 

ke BAAk untuk diarsipkan. 

Membuat laporan perolehan 

pendaftaran pada setiap akhir 

gelombang. 

Menerima 

laporan 

perolehan 

pendaftaran pada 

setiap akhir 

gelombang. 

Bersama BAAk melakukan 

seleksi administratif 

pendaftar. 

Hasil seleksi. Menerima 

laporan 

pendaftar lulus 

seleksi. 

Menetapkan 

pendaftar lulus 

seleksi yang 

dituangkan 

dalam surat 

keputusan. 

Menerima SK 

penetapan 

pendaftar. 
Mengumumkan pendaftar 

lulus seleksi. 

Mengetahui 

pengumuman hasil 

seleksi. 

Membuat laporan 

pertanggung 

jawaban. 

Menerima 

laporan 

pertanggung 

jawaban. 

Setiap hari senin 

melaporkan jumlah 
data pendaftar . 

 

Setiap hari senin 

melaporkan  dan 
menyerahkan : 

Rekapitulasi jumlah 

pendaftar, dan dokumen 
persyaratan pendaftaran 

 

Setiap hari senin 

menyerahkan uang 

pendaftaran.  

 

Setiap hari senin 

menyerahkan uang 

pendaftaran. 

  
 

Menandatangani 

laporan perolehan 

pendaftaran pada 

setiap akhir 

gelombang. 

Menandatangani 

laporan pendaftar 

lulus seleksi. 

Melakukan her-

registrasi / daftar 

ulang. 


