SPAN PTKIN
SPAN-PTKIN merupakan pola seleksi yang dilaksanakan secara nasional oleh
seluruh UIN/IAIN/STAIN dalam satu sistem yang terpadu dan diselenggarakan secara
serentak oleh Panitia Pelaksana yang ditetapkan oleh Menteri Agama Republik
Indonesia. Biaya pelaksanaan SPAN-PTKIN ditanggung oleh pemerintah, sehingga
peserta tidak dipungut biaya pendaftaran.

PROSEDUR PENDAFTARAN
1.

Pengisian dan Verifikasi Pangkalan Data Sekolah dan Siswa (PDSS)
a. Kepala Madrasah/Sekolah/Pesantren Muadalah mendaftarkan lembaga melalui
laman http://www.span-ptkin. ac.id dengan melampirkan Sertifikat Akreditasi
(jika ada) dan SK Kepala Madrasah/Sekolah/Pesantren Muadalah.
b. Kepala Madrasah/Sekolah/Pesantren Muadalah mendapatkan login pengisian
PDSS melalui e-mail Kepala Madrasah/Sekolah/ Pesantren Muadalah.
c. Kepala Madrasah/Sekolah/Pesantren Muadalah mengisikan data sekolah dan
siswa pada borang pengisian PDSS dan melakukan finalisasi.
d. Kepala Madrasah/Sekolah/Pesantren Muadalah mendapatkan User ID dan
password untuk diberikan kepada siswa guna melakukan pendaftaran.
2. Pendaftaran Calon Mahasiswa
a. Pendaftar yang memenuhi kriteria pemeringkatan, menggunakan User ID dan
password yang diberikan oleh kepala Madrasah/Sekolah/Pesantren Muadalah
untuk login ke laman SPAN-PTKIN http://www.span-ptkin.ac.id dan digunakan
melakukan pendaftaran.
b. Pendaftar mengisi biodata, mengunggah foto, memilih PTKIN, memilih
program studi, dan dokumen prestasi tambahan (jika ada).
c. Pendaftar yang memenuhi syarat dapat mendaftar program Bidikmisi yang
akan diverifikasi oleh masing-masing PTKIN.
d. Pendaftar harus membaca dan memahami seluruh ketentuan yang berlaku
pada PTKIN yang akan dipilih.
e. Pendaftar mencetak Kartu Bukti Pendaftaran sebagai tanda bukti peserta
SPAN-PTKIN 2017.

JADWAL PENDAFTARAN
1.
2.
3.
4.

Pengisian PDSS
Verifikasi PDSS
Pendaftaran
Proses Seleksi

5. Pengumuman Hasil Seleksi
6. Pendaftaran Ulang yang diterima

: 2 Februari-1 Maret 2017
: 2 Februari-3 Maret 2017
: 4 Maret-7 April 2017
: a. Tahap I: 13-20 April 2017
b. Tahap II: 21-26 April 2017
: 1 Mei 2017
: 23 Mei 2017

KETENTUAN UMUM DAN PERSYARATAN
1.

Ketentuan Umum

a. SPAN-PTKIN merupakan seleksi nasional berdasarkan penjaringan prestasi
akademik dengan menggunakan nilai rapor dan prestasi lain, tanpa ujian
tertulis.
b. Madrasah/Sekolah/Pesantren Muadalah yang berhak mendaftarkan siswanya
dalam SPAN-PTKIN adalah Madrasah/Sekolah/Pesantren Muadalah yang secara
sah memperoleh izin penyelenggaraan pendidikan dari pemerintah.
c. Siswa yang berhak mengikuti seleksi adalah siswa yang didaftarkan oleh Kepala
Madrasah/Sekolah/Pesantren Muadalah masing-masing.
2. Ketentuan Khusus bagi Peserta Beasiswa Bidikmisi
a. Calon peserta tidak mampu secara ekonomi dengan kriteria:
1) Siswa penerima Beasiswa Siswa Miskin (BSM) atau Kartu Keluarga
Sejahtera (KKS) atau sejenisnya;
2) Pendapatan kotor gabungan orang Tua/Wali (suami istri) maksimal
sebesar Rp 3.000.000,00 perbulan dan atau pendapatan kotor gabungan
orangtua/wali dibagi jumlah anggota keluarga maksimal Rp 750.000,00
setiap bulannya.
b. Pendidikan orang Tua/Wali setinggi-tingginya S1 (Strata 1) atau Diploma 4;
c. Memiliki potensi akademik baik berdasarkan rekomendasi objektif dan akurat
dari Kepala Madrasah/Sekolah/Pesantren Muadalah.
1) Berprestasi akademik pada satuan pendidikan dengan bukti laporan hasil
belajar peringkat 1 s/d 5 di satuan pendidikan;
2) Berprestasi non-akademik minimal pada level kabupaten/kota dengan
bukti sertifikat.

3.

Persyaratan Calon Mahasiswa
Siswa MA/MAK/ SMA/SMK/Pesantren Muadalah kelas terakhir pada tahun 2017
yang
a. Memiliki prestasi akademik unggul, yaitu calon peserta masuk peringkat terbaik
di sekolah mulai semester 1 hingga semester 5 dengan ketentuan akreditasi
sebagai berikut:
• Akreditasi A. 75% terbaik di sekolahnya
• Akreditasi B. 50% terbaik di sekolahnya
• Akreditasi C. 30% terbaik di sekolahnya
• Akreditasi lainnya. 10% terbaik di sekolahnya
b. Memiliki Nomor Induk Siswa Nasional (NISN).
c. Memperoleh rekomendasi dari Kepala Madrasah/Sekolah/Pesantren Muadalah.
d. Memiliki kesehatan yang memadai sehingga tidak mengganggu kelancaran
proses pembelajaran di PTKIN.

PILIHAN PTKIN DAN PROGRAM STUDI
1. Calon mahasiswa memilih 2 (dua) PTKIN yang diminati.
2. Calon mahasiswa memilih 2 (dua) program studi yang diminati pada masingmasing PTKIN.
3. Urutan pilihan PTKIN dan program studi menyatakan prioritas pilihan.
BIAYA
Biaya pendaftaran SPAN-PTKIN ditanggung oleh pemerintah. Dengan demikian,
Madrasah/Sekolah/Pesantren Muadalah yang memberi rekomendasi dan calon
mahasiswa tidak dikenakan biaya pendaftaran.
PRINSIP DAN TAHAPAN SELEKSI
1. Ketentuan Seleksi
a. Calon mahasiswa yang terdaftar sebagai peserta SPAN-PTKIN diseleksi untuk
memenuhi standar eligibilitas berdasarkan kriteria: kelengkapan data sekolah
dan siswa, dan nilai rapor relatif terhadap KKM (Kriteria Ketuntasan Minimum).
Proses seleksi dilaksanakan secara nasional.
b. Calon mahasiswa yang dianggap memenuhi standar eligibilitas, diseleksi lebih
lanjut dalam tahapan elektabilitas berdasarkan kriteria: kualitas siswa (nilai
rapor), kualitas sekolah (akreditasi sekolah dan prestasi alumni), dan indeks

kewilayahan (untuk Calon mahasiswa yang berasal dari daerah 3T[terdepan,
terdalam, terluar]). PTKIN diberi kewenangan untuk menambahkan
komponen/variabel seleksi lain sesuai kebutuhannya. Proses seleksi
dilaksanakan secara internal oleh masing-masing PTKIN.
c. Calon Mahasiswa yang lolos tahap elektabilitas dianggap memenuhi syarat
layak untuk diterima sebagai calon mahasiswa di PTKIN pilihan, selanjutnya
akan dilakukan proses verifikasi oleh PTKIN pilihan untuk memastikan
kesesuaian dan kebenaran data yang terdapat dalam database panitia nasional.
2. Pemeringkatan
Nilai akhir siswa dihitung sebagai fungsi dan parameter sebagai berkut:
a. Prestasi siswa yang mencakup nilai mata pelajaran (x1) dan prestasi lainnya (x2)
b. Prestasi madrasah/sekolah/pesantren muadalah, yang meliputi: akreditasi
madrasah/sekola/pesantren muadalah (x3), rasio jumlah pendaftar dan diterima
pada seleksi sebelumnya (x4), dan rerata IPK di PTKIN dari alumni asal sekolah
pendaftar (x5)
c. Data pendukung lainnya antara lain kewilayahan (x6)
3. Mekanisme Seleksi
Proses seleksi dilakukan dalam dua tahap, yaitu:
a. Tahap pertama, calon mahasiswa akan diseleksi di PTKIN pilihan pertama
berdasarkan urutan pilihan program studi pada PTKIN pilihan pertama.
b. Tahap kedua, apabila calon mahasiswa tidak terpilih pada PTKIN pilihan
pertama, maka akan diikutkan pada seleksi tahap kedua di PTKIN pilihan kedua
berdasarkan urutan pilihan program studi pada PTKIN pilihan kedua dan
ketersediaan daya tampung.
4. Penerimaan
Lulus dari Satuan Pendidikan (MA/MAK/SMA/SMK/Pesantren Muadalah atau yang
setara), lulus seleksi SPAN-PTKIN 2017, sehat, dan memenuhi persyaratan lain
yang ditentukan oleh masing-masing PTKIN penerima.

LAMAN RESMI DAN ALAMAT PANITIA NASIONAL
1.

Informasi SPAN-PTKIN 2017 dapat dilihat melalui laman web http://spanptkin.ac.id
2. Informasi dapat diperoleh di kantor humas PTKIN terdekat
3. Alamat Email Panitia Nasional: info@span-ptkin.ac.id
4. Call Center SPAN-PTKIN :
Simpati : 08113036888
Indosat : 081615001488
Tri: 089534997888
XL
: 081901031888
5. Media Sosial SPAN-PTKIN :
Facebook : SPAN-PTKIN2017
Twitter : @SPAN_PTKIN2017
lnstagram : spanumptkin2017
Line
: spanumptkin2017
Email
: info@span-ptkin.ac.id
6. Alamat Sekretariat Panitia Nasional:
Gedung Twin Towers B Lantai 2
UIN Sunan Ampel Surabaya
Jl. Jendral Ahmad Yani No. 117 Surabaya, Kode Pos 60237
Telepon: (031) 8491734
Fax: (031) 8413300

