
CONTOH PENGHITUNGAN NILAI RAPORT   JALUR PMDK RAPORTT 
 

TULISLAH DI SELEMBAR KERTAS BERIKUT : 
 

Mata Pelajaran 
Rapot 

Semester 
Nilai Rata- rata Keterangan 

Matematika Sem. 2 81 

80 

Mapel Mtk Wajib untuk  Kel. 
IPA, Psikologi dan Akuntansi   Sem. 3 80 

  Sem. 4 79 

          

Bahasa Inggris Sem. 2 85 

82 

  

  Sem. 3 82 

  Sem. 4 79 

          

Bahasa Indonesia Sem. 2 79 

80     Sem. 3 82 

  Sem. 4 79 

          

Mapel yang sesui dengan Peminatan UN ;  

Biologi/ Fisika/ Kimia Sem. 2 83 

80 
Jurusan IPA/ IPS/ SMK (sesuai 

dg minat UN) 

 / Sosiologi/  Ekonomi/ 
Geografi 

Sem. 3 78 

/ Rumpun Profesi  
 

(pilih salah satu yg sesuai 
jurusan) 

Sem. 4 79 

          

*) Catatan :  
1) Tidak berlaku untuk prodi Farmasi dan Kedokteran 
2) Pilih Mapel CUKUP HANYA 2 MAPEL UN Saja ya… (baca point 3 dan 4 dibwh) 
3) Pilihan Prodi Kelompok IPA, Psikologi dan Akuntansi gunakan  Mapel Matematika 

(wajib) + 1 Mapel UN 
4) Pilihan Prodi Kelompok IPS  gunakan Mapel 2 Mapel UN 
5) Rata- rata Nilai Mapel dalam daftar diatas = 7,5 , kecuali …  
6) Rata- rata Nilai Mapel dalam daftar diatas = 8.0  khusus, bagi prodi Teknik Elektro, 

Teknik Informatika, Teknik Industri, Teknik Kimia, Ilmu Komunikasi, Ilmu Hukum, 
Manajemen, Akuntansi, Psikologi, Kesehatan Masyarakat.  

7) Persyaratan Berkas Pendaftaran (Fotocopy Legalisir sebanyak 1 lbr) : 
 Surat Keterangan Bebas Buta Warna 
 Rapot Sem. 2, 3, & 4  

 

Mengirimkan scan berkas-berkas tersebut di atas (kapasitas maksimal 10 MB) melalui email: 
pmb@uad.ac.id dengan format  subjek email : DAFTAR+JALUR+NO.PENDAFTARAN+NAMA 
telah mengirim  berkas daftar melalui via email / pos kilat tanggal.   
 (Contoh subjek email ; DAFTAR+PMDK RAPORT+1917110017+RIDWAN telah mengirim 
berkas melalui via email tgl 20 Februari 2019)  

 

# 
 
 
 
 

mailto:pmb@uad.ac.id


 
 
 

CONTOH PENGHITUNGAN NILAI RAPORT    JALUR S-PSBB       

 
TULISLAH DI SELEMBAR KERTAS BERIKUT : 

 

Mata Pelajaran 
Rapot 

Semester 
Nilai Rata- rata Keterangan 

Matematika Sem. 2 81 

80 

 

  Sem. 3 80 

  Sem. 4 79 

          

Kimia Sem. 2 85 

82 

  

  Sem. 3 82 

  Sem. 4 79 

          

Biologi Sem. 2 79 

80     Sem. 3 82 

  Sem. 4 79 

          

Kimia Farmasi, 
Farmasetika, 

Farmakognosi, 
Farmakologi. 

Sem. 2 83 

80 

Tambahan 
Mapel  bagi 
SMF/ SMK 

Farmasi 

Sem. 3 78 

Sem. 4 79 

          

Rata- Rata Nilai UN - - 82 

Nilai UN rata- 
rata minimal 
7,5 dan tidak 

ada nilai 
dibawah 5,5 

 
*) Catatan :  

8) Berlaku untuk prodi Farmasi, (Pilihan 2 : pilih prodi selain Farmasi) 
9) Minimal rata- rata Nilai Mapel Matematika, Kimia, Biologi = masing masing 80,  
10) Bagi lulusan SMF/ SMK Farmasi mengisi nilai mapel ; Kimia Farmasi, Farmasetika, 

Farmakognosi, Farmakologi. 
11) Nilai UN berlaku bila pendaftar sudah memiliki nilai UN (lulusan sblm 2019) atau 

lulusan 2019 yg sudah menerima nilai UN.  
12) Bagi Peserta UN 2019 yg belum UN, Nilai UN/ Ijazah/SKHUN tidak dipersyaratkan.  
13) Persyaratan Berkas Pendaftaran (Fotocopy Legalisir sebanyak 1 lbr) : 
 Surat Keterangan Bebas Buta Warna 
 Rapot Sem. 2, 3, & 4  
 Ijazah SMA dan Nilai UN (bagi yang sdh punya) 
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Tes Masuk Kedokteran 
 
 

Tahapan tes Masuk Kedokteran, Meliputi 
1. Tes Tulis  
2. Wawancara, tes psikologi dan tes kesehatan (bagi yang lolos tes tulis) 

 
Persyaratan khusus ; 
1. Lulus SMA /MA IPA tahun 2018 atau Peserta UN tahun 2019. 
2. KTP atau Kartu Keluarga 
3. Surat keterangan sehat, surat keterangan sehat jiwa (dari dokter jiwa),bebas 

butawarna, dan bebas NARKOBA (rumah sakit yang terdaftar) 
4. Keputusan kelulusan penerimaan tidak dapat diganggu gugat. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 



 
 

PERSYARATAN UMUM DAN BERKAS PENDAFTARAN  
PMB UAD 2019 

 

Berkas \ Jalur 
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Keterangan 

PERSYARATAN UMUM 
Lulus SMA/SMK/MA/Sederajat atau 
Peserta UN tahun 2019      v v  

Lulus SMA /MA IPA tahun 2018 atau 
Peserta UN tahun 2019.     v    

Beragama Islam. v v v v     

Lulus ujian nasional dan ujian sekolah 
tahun 2017 atau 2018 atau 2019 (untuk 
prodi tertentu, boleh lulusan tahun 2015 
& 2016   

v v v v     

FC  ijasah SMA/SMK/MA atau yang 
sederajat dilegalisir, atau surat 
keterangan lulus UN, atau surat 
keterangan siswa peserta UN tahun 
2019. 

v v v v v v V 
Bila Sudah Ada, 
wajib disertakan. 

Tidak buta warna untuk prodi-prodi 
tertentu.  (lihat Tabel 3, Persyaratan 
Jalur Bebas Tes) 

v v v v v v V  

BERKAS BERKAS PENDAFTARAN 
Pasfoto berwarna terbaru 3 x 4 cm 
sebanyak  2 (dua)  lembar.     v v V  

FC LEGALISIR : raport semester 2, 3 
dan 4 sebanyak 1 berkas. v v v v v    

Berkas-berkas pendukung syarat 
prestasi yang sesuai yang telah 
dilegalisir , minimal juara 3  tingkat 
SMTA se- Kabupaten/ Kota (kategori 
perorangan). 

 v       

FC LEGALISIR : Nilai UN sebanyak 1 
Lbr.   v v    

Khusus S-PSB, Bila 
Sudah Ada, wajib 
disertakan. 

KTP atau Kartu Keluarga     v    

FC. LEGALISIR : Surat keterangan 
sehat, surat keterangan sehat jiwa (dari 
dokter jiwa),bebas butawarna, dan 
bebas NARKOBA (rumah sakit yang 
terdaftar) 

    v    

FC LEGALISIR : Surat keterangan 
bebas butawarna, untuk prodi-prodi 
tertentu.  (lihat Tabel 3, Persyaratan 
Jalur Bebas Tes)  

v v v v  v v  

Calon mahasiswa asing wajib memiliki 

surat izin dari Kemenristekdikti 
Republik Indonesia, serta memiliki 
sertifikat kursus/pelatihan bahasa 
Indonesia. 

v v v v v v v Khusus bagi WNA 

 
 
 
 



 [CONTOH] PERTANYAAN CAMA VIA WA 
 

NO PERTANYAAN SOLUSI 

1.  [14:59, 12/6/2018] +62 895-3762-52283: Assalamualaikum 
[15:00, 12/6/2018] +62 895-3762-52283: Saya mau tanya  
Jalur bebas tes untuk fakultas farmasi itu berkas yang mau dikirim apa 
aja ya kak. 
Soalnya kurang ngerti kalo di web 
[15:08, 12/6/2018] +62 895-3762-52283: Prosedur nya gimana aja ya 
kalo buat pendaftaran online 
[15:08, 12/6/2018] +62 895-3762-52283: Terima kasih 
 

 Wasslm 
 Berkas srt BW, 

fc lgsr rapot 
2,3,4. 

 Prosedur lihat 
di alur 
pendaftaran 

2.  Tanya : Saya ingin mendaftar S-SPB kan syaratnya adalah Raport sem. 
2,3,4 dan surat buta warna tapi belum punya Nilai UN gmn, bisa nggak ? 
trus klo besok nilai UN nya keluar dan  tidak memenuhi nilai, apa batal 
jadi cama maba? 
 

Bagi Peserta UN 
2019 & blm UN, 
persyartan UN 
diabaikan . 

3.  Assalamualaikum kak mau tanya berkas registrasi pmb uad s-1 dikirim 
ke mana ya? 
 

Kampus 4, 
Alamatnya… 

4.  Ass,  mohon info,  kalau dari kimia analis bisa tranfer ke farmasi atau ke 
tehnik kimia, mks. 
 

Wass, maaf 
Farmasi S-1 tdk 
terima transfer 

5.  [18:54, 11/16/2018] +62 853-8093-5325: Assalamualaikum 
[20:04, 11/16/2018] +62 853-8093-5325: Mau tanya klo jalur nilai rata " 
rapot klo mau masuk jurusan menejemen kira"  brapa ya nilai rata " nya 
 

Wass. Jalur pmdk 
rapot, Mnj 
reratanya 7,5 

6.  Kan kemaren daftar online, itu harus bayar pendaftaran sama berkas dlu 
apa, gak nunggu diversifikasi dlu apa 
 

Prosedur; hbs 
online, byr 250rb, 
kirim berkas 
pendaftarn, 
diverif pentugas 

7.  [10:49, 12/5/2018] +62 821-1007-6185: Assalamualaikum ka , maaf mau 
tanya 
[10:50, 12/5/2018] +62 821-1007-6185: Aku udh daftar tpi kok blm 
dapat no formulir nya ya ? 
 

Wass. Stlh online 
daftar. Mhn login 
dan lihat data 
pendaftaran ada 
no.formulir 

8.  Assalamualaikum. Maaf saya mau nanya, saya sudah dapat sms untuk 
mengambil bukti registrasi di kampus 4, ada batasan waktu untuk 
ngambil bukti registrasi itu ga kak? Saya kan batas registrasi nya tgl 8 
desember, kalau ngambil bukti registrasi nanti lewat tanggal 8 bisa ga 
ka? Terimakasih 
 
Sudah bayar dan sudah dapat sms untuk mengambil bukti registrasi. 
Untuk ngambil bukti registrasi itu diambilnya boleh lewat tgl 8 
desember itu ga kak? 
 
Boleh kapan aja ngambilnya ka? ga harus sebelum tgl 8 kan? 
 

Wass. Ambil bukti 
registrasi bs stlh 
bts regis di 
kampus…  atau 
bisa cetak sendiri 
di login pmb-
online.. 
  

9.  Jadi buk, lulusan 2018 juga bisa daftar pke jalur rapot ya? itu langkah2 
daftarnya juga sama ya, yg diluar jogja melalui daftar online lalu bayar 
250k? 

Iya bisa lihat web- 
alur pendaftaran 
 



[15:38, 12/4/2018] +62 831-1776-1280:  
[15:53, 12/4/2018] +62 831-1776-1280: Td saya baca pendidikan smt 1 
dpt diangsur, jadi pembayaran pertama kan saat registrasi, itu bayar 
apanya saja buk yg angsuran tahap 1.? 
alhamdulillah.. yg angsuran pertama saat registrasi itu bayar apa aja buk 
yg tahap pertama? 
 

Pembayaran 
pertama separo 
dari total 
pembayarn 
(itemnya 
diabaikan) 

10.  Assalamualaikum. Kalau mau daftar jurusan farmasi pakai raport 
persyaratannya apa saja kak? 
Kan dibukanya januari kalau yang farmasi pakai nilai raport. Itu yang 
dipakai nilai semester 1-5 bukan? 
 

Wass. Jalurnya S-
PSB, persyrt fc srt 
BW dan raport 
2,3,4 leglsr 

11.  Assalamualaikum min. Mau tanya nomor KPS itu maksudnya apa? 
 

Wass. Kartu 
penjamin social 

12.  Selamat sore, apa benar ini dri universitas ahmad dahlan 
Di onlaine 
Sya mau tanyak aja, kalau D3 melanjutkan S1 farmasi bisa? 
Ya dah mas, setau mas biasanya dimana aja terima transfer D3 ke S1 ? 
 

Sore kk, maaf 
farmasi S-1 tdk 
terima transfer 

13.  Assalamualaikum 
Permisi saya mau tanya kan saya sudah daftar buat yang jalur pmdk 
raport, nah kan saya dari SMK untuk mapel sosiologi, antropologi, dan 
ips tidak ada. Apakah benar itu diisi 0? Mohon maaf sebelumnya hanya 
untuk mengantisipasi bilamana saya salah dalam pengisian. 
Terimakasih 
Wassalamualaikum 
 

Wass. Iya 
sebenarnya 
butuh 2 mapel yg 
mmenuhi syart, 
lainnya bisa 
ditulis nol saja 

14.  Assalamualaikum wr.wb  
Bapak/ibu mau nanya, kan ada jalur bebas tes tapi tidak untuk prodi 
farmasi. Terus kalo saya mau ngambil prodi farmasi pake nya jalur 
apa?apa sama seperti prodi kedokteran? 
Terimakasih 
Untuk jalur ini kalo boleh tau persyaratannya apa aja pak/bu?? 
 

Wass. BT Farmasi 
melalui S-PSB, 
persyaratn srt BW 
dan rapot leglsr 

15.  Assalamualaikum kak , batas akhir pengiriman berkas lwt email itu 
kapan ya kak , soalnya nunggu legalisiran dari sekolah agak lama 
 

Wass, iya stlh 
rapotan saja gpp, 
kan msh 1 gel 

16.  Ka gimana kalo ikut jalur pmdk krm berkas nya aja lewt kaka ku yg kuliah 
disana bisa ga soalnya kan aku dikalimantan 
Mengisi formulirnya gimana ka 
 

Iya bisa kk 
 

17.  Assalamu'alaikum .. .. 
bapak/ibu yg saya hormati saya mau menanyakan stlh pndftran online 
jalur pmdk langkah lanjut nya apakah membayar administrasi ? 
tadi saya  cek jurusan teknik informatika membutuhkan keterangan 
buta warna sprtinya kalau saya tadi tdk salah ingat 
 

Wass, iya online- 
byar 250, berkas 
kirim, verif oleh 
petugas..  

18.  Kalau saya ipa mau ambil jurusan ips di uad bisa ngga kak? 
Malam admin 
Verifikasi nilai kapan ya min? 

Iya bs kk, online- 
byar 250, berkas 
kirim, verif oleh 
petugas.. 

 


