PENERIMAAN JALUR PRESTASI

PENERIMAAN JALUR reguler
Penyelenggara seleksi penerimaan mahasiswa baru Politeknik Aceh tahun
akademik 2019/2020 bertujuan untuk menyeleksi calon mahasiswa yang
diprediksi berhasil menyelesaikan studi di Politeknik Aceh. Jalur reguler
merupakan mekanisme seleksi masuk Politeknik Aceh melalui ujian
tertulis.

Politeknik Aceh sebagai salah satu perguruan tinggi di Indonesia yang
menyelenggarakan pendidikan untuk menyiapkan tenaga kerja yang
profesional, akan kembali menyelenggarakan seleksi calon mahasiswa
baru tahun akademik 2019/2020 melalui jalur prestasi akademik.
Jalur prestasi akademik dikhususkan untuk siswa SLTA yang memiliki
prestasi akademik nilai rapot atau prestasi lainnya dibidang agama,
olahraga, olimpiade dan kesenian minimal level kabupaten / kota madya.
Jalur ini merupakan mekanisme seleksi berdasarkan penyaringan prestasi
tanpa ujian.

Persyaratan calon mahasiswa
1. Siswa SMA/SMK/MA/MAK kelas terakhir (kelas XII) yang akan mengikuti
ujian Nasional pada tahun 2019
2. Lulusan sekolah lanjutan tingkat atas (SMA,SMK,MA,MAK)
3. Sehat jasmani dan rohani.
4. Tidak buta warna bagi calon mahasiswa yang memilih program studi
Teknik Elektronika Industri, Teknik Informatika dan Teknik Mekatronika.
5. Mengikuti ujian seleksi

Persyaratan calon mahasiswa
1. Siswa SMA/SMK/MA/MAK kelas terakhir (kelas XII) yang akan mengikuti
ujian Nasional pada tahun 2019
2. Lulusan sekolah lanjutan tingkat atas (SMA/SMK/MA/MAK)
3. Nilai rata-rata rapot ≥ 7,2 atau memiliki prestasi dibidang agama,

materi ujian

olahraga, olimpiade dan kesenian yang dibuktikan dengan sertiﬁkat.
4. Sehat jasmani dan rohani.
5. Tidak buta warna untuk program studi Teknik Elektronika Industri, Teknik
Mekatronika dan Teknik Informatika.

BIAYA PENDAFTARAN
Jalur Prestasi
Calon mahasiswa jalur prestasi tidak dikenakan biaya
pendaftaran masuk
Jalur Reguler
Calon mahasiswa jalur reguler dikenakan biaya pendaftaran
sebesar Rp. 50.000,-

1. Tes Potensi umum
a. Matematika
b. Bahasa Inggris
2. Tes Potensi Bidang studi
a. Rekayasa : Fisika
b. Tataniaga : Akuntansi/Ekonomi

MEKANISME & PENGUMUMAN HASIL SELEKSI
•
•
•

Calon mahasiswa baru akan diurutkan berdasarkan nilai ujian tulis
tertinggi sampai dengan kuota yang tersedia.
Pengumuman seleksi akan diumumkan secara online di situs resmi
Politeknik Aceh dan pada tempat pendaftaran di Politeknik Aceh.
Calon mahasiswa yang lulus akan ditetapkan melalui SK Direktur
Politeknik Aceh

PENERIMAAN JALUR Bidikmisi
http://bidikmisi.belmawa.ristekdik.go.id

prosedur pendaftaran
1. Pendaftaran dapat dilakukan secara online pada
http://simakpta.politeknikaceh.ac.id
2. Membayar biaya pendaftaran ke loket pendaftaran di Politeknik Aceh
atau rekening Bank BNI dengan nomor 0162-796-379 atas nama
Politeknik Aceh (hanya berlaku untuk jalur reguler)
3. Syarat-syarat pendaftaran yang harus diupload sebagai berikut :
a.Slip/ bukti biaya pendaftaran (khusus jalur reguler)
b.Softcopy/scan daftar nilai rapot/nilai UAN/surat keterangan hasil
ujian (SKHU)
c.Foto digital layar belakang warna merah ukuran 3x4
•Wanita memakai kemeja putih dan jilbab putih
•Pria memakai kemeja putih.

jadwal penerimaan mahasiswa baru
Jalur prestasi
Gelombang 1 : 03 Desember 2018 - 07 Februari 2019
Gelombang 2 : 11 Februari 2019 - 19 April 2019

Jalur reguler
Gelombang 1 : 19 April 2019 - 16 Juli 2019
Gelombang 2 : 17 Juli 2019 - 08 Agustus 2019

Jalur bidikmisi
27 April 2019 - 5 Juli 2019

PROGRAM STUDI

fasilitas yang tersedia

DIII Teknik Elektronika Industri

Asrama Politeknik Aceh
Kampus bebas asap rokok
Ruang kuliah full AC
Loker Penyimpanan
Fasilitas olahraga
Laboratorium

Program studi Teknik Elektronika Industri merupakan
pendidikan vokasi yang bertujuan untuk menghasilkan lulusan
dengan kualiﬁkasi Ahli Madya yang profesional dan terampil
sesuai dengan kebutuhan dunia kerja/industri melalui sistem
pendidikan dan fasilitas laboratorium berbasis industri. Adapun
bidang kompetensi pada Program Studi Teknik Elektronika
Industri adalah instalasi listrik gedung dan rumah tangga,
instalasi mesin-mesin listrik industri, perancangan dan
perbaikan perangkat-perangkat elektronika industri dan rumah
tangga.

PTS

Tempat parkir
Taman belajar
Perpustakaan
Workshop
Mushala
Kantin

TERBAIK
KATEGORI

POLITEKNIK

Institusi/lembaga pemberi beasiswa
DIII Teknik Informatika
Program Studi Teknik Informatika merupakan pendidikan vokasi
yang bertujuan untuk mencetak lulusan yang memiliki skill yang
unggul dalam menghadapi pesatnya perkembangan bidang
teknologi informasi. Adapun bidang kompetensi pada Program
Studi Teknik Informatika adalah perancangan dan administrasi
basis data, perancangan dan administrasi jaringan,
perancangan dan pengembangan aplikasi berbasis web,
android, desktop serta terdistribusi

DIII Teknik Mekatronika
Program Studi Teknik Mekatronika merupakan pendidikan
vokasi yang bertujuan untuk menghasilkan lulusan yang
mampu merancang, mengoperasikan, membangun mesin
otomatis skala kecil dengan menggabungkan perangkat
mekanik dan sistem elektronika, serta melakukan pemeliharaan
pada sistem otomasi industri dan mampu berkoordinasi dengan
bidang keahlian lainnya untuk menyelesaikan masalah teknik
dengan menggunakan data/informasi yang tersedia.

DIKTI (BIDIKMISI), Lembaga Peningkatan Sumber Daya Manusia (LPSDM)
Pemerintah Aceh, Baitul Mal Kota Banda Aceh, PLN.

industri - industri pengguna alumni politeknik aceh
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

PT. PLN Persero
PT. Telkom
PT. Astra Group
PT. KHI Pipe Cilegon-Banten
PT. Trakindo Utama Jakarta
PT. Schneider Electric Indonesia
PT. Epson Batam
PT. Giken Precision Batam
PT. Aplikasi Nusa Lintasarta
PT. Mapoli Raya Medan
PT. Lafarage Cement Indonesia
PT. Asuransi Umum Bumi Putera
Muda
• PT. Basuki Pratama Enggineering
• PT. Audittyndo
• PT. Citra Srigati Lestari

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

PT. Dunia Barusa
PT. KS Technology Batam
PT. Perhutani Persero
PT. SMS Finance
PT. Teknik Andalas
PT. Woyla UE Power & Resource
PT. Trijaya Pratama Victure
PT. Samudera Informasi Indonesia
PT. Jtek Toyo, Toyoda Bekasi
Bank Negara Indonesia (BNI)
Bank Syariah Mandiri (BSM)
Bank Tabungan Negara (BTN)
Bank Permata, Bank Danamon,
Bank Muamalat, Bank Aceh.
• Dan lain-lain.

DIII Akuntansi
Program Studi Akuntansi merupakan salah satu program studi
yang ada di Politeknik Aceh dan memiliki akreditasi B.
Keunggulan program studi akuntansi memakai kurikulum
berbasis industri. Salah satu program unggulannya adalah
mahasiswa magang 6 bulan di dunia industri baik didalam
maupun diluar daerah. Adapun bidang kompetensi pada
Program Studi Akuntansi adalah akuntansi keuangan, akuntansi
manajemen, akuntansi syariah, akuntansi sektor publik, auditing, perpajakan serta
komputer akuntansi.

DIV Akuntansi Keuangan Publik
Prodi D-IV Akuntansi Keuangan Publik berdiri sejak Desember
2015, menggunakan kurikulum KKNI Level 6 sesuai dengan
standar nasional. Visi program studi adalah menjadi program
studi vokasional dalam bidang akuntansi keuangan publik yang
berkualitas, inovatif, dan produktif di tingkat Internasional.
Adapun bidang kompetensi pada Program Studi Akuntansi
Keuangan Publik adalah akuntansi sektor publik, akuntansi
keuangan, auditing, perpajakan dan sistem informasi akuntansi.
Prodi ini memiliki khas yaitu mengkhususkan pada akuntansi
non proﬁt baik pemerintah maupun yayasan.

Informasi Pendaftaran
Dapat mengunjungi situs : http://simakpta.politeknikaceh.ac.id
atau langsung datang ke kampus Politeknik Aceh
0811 671 9201 / (0651) 3614699
www.politeknikaceh.ac.id
pmb@politeknikaceh.ac.id
Jln. Politeknik Aceh, Desa Pango raya
Kecamatan Ulee Kareng - Kota Banda Aceh, 23119

Scan untuk menuju link
http://simakpta.politeknikaceh.ac.id

Visi
Menjadi institusi pendidikan terkemuka yang
produktif, inovatif, dan mampu bersaing di tingkat
global.

Misi

Membangun insan cendekia yang berakhlak mulia dan mampu
bersaing dalam bidang teknologi dan informasi pengetahuan
Menciptakan inovasi yang produktif dan kreatif yang sesuai
dengan kompetensi
Berperan aktif untuk meningkatkan kualitas masyarakat sekitar

PENERIMAAN
MAHASISWABARU
2019/2020

