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UM-PTKI N merupakan seleksi masuk Perguruan
Tinggi Keagamaan Islam Negeri di seluruh Indonesia
melalui ujian tertulis yang dilaksanakan secara
serentak dibawah koordinasi Direktorat Pendidikan
Tinggi Islam Kementerian
Agama Republik
Indonesia.

Calon peserta mengisi biodata secaraonline
di www.um-ptkin.ac.id sehingga mendapat
nomor SIP (Slip Intruksi Pembayaran) dan
PIN
Peserta melakukan pembayaran di BNI
dimanapun berada, atau melalui ATM BNI,
keagenan BNI, atau bank lain yang
mendukung fitur ATM Bersama (biaya
administrasi ditanggung calon peserta)
dengan menunjukkan nomorSIP.
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1. Lulus tahun

2.

2015, 2016, dan 2017 dari Satuan
Pendidikan
MA/MAK/SMA/SM
K/Pesantren
Muadalah atau yang setara dan memiliki izin dari
Kementerian Agama RI. Lulusan tahun 2015 dan
2016 harus sudah memiliki ijazah. Lulusan tahun
2017 harus memiliki Surat Keterangan Lulus dari
Kepala Sekolah/Madrasah
yang dilengkapi
dengan pasfoto terbaru yang bersangkutan dan
dibubuhi cap sekolah/ madrasah.
Memiliki kesehatan yang memadai sehingga tidak
mengganggu kelancaran proses pembelajaran di
PTKIN.

1. Membayar

biaya seleksi sebesar Rp. 200.000,(Dua Ratus Ribu Rupiah) hanya di Bank BN I,
melalui BNI ATM, BNI Internet, atau seluruh
Kantor Cabang Bank BN I. Biaya seleksi yang
sudah dibayarkan, tidak dapat ditarik kembali
dengan alasan apapun.
2. Pembayaran dibuka mulai tanggal 10 April 2017
sampai dengan tanggal io Mei 2017.
3. Mendaftar secara online dengan mengisi biodata
peserta hingga mencetak Kartu Tanda Peserta di
laman: http://um-ptkin.ac.id
4. Pendaftaran secara online dibuka mulai tanggal io
April 2'017sampai dengan tanggal io Mei 2017.

Peserta melanjutkan pendaftaran online di
www.um-ptkin.ac.id dengan memasukkan
nomor SIP dan PIN untuk memilih lokasi
ujian dan pilihan program studi hingga
cetak kartu peserta.
Mengikuti ujian di lokasi yang telah dipilih
sesuai dengan jadwal yang tertera pada
Kartu Peserta.

Pendaftaran

10 Apr - 10 Mei 2017

Ujian

23 Mei 2017

Pengumuman

19 Juni 2017

lAIN Langsa juga membuka Jalur Mandiri bagi Calon Mahasiswa
yang tidak terakomodir pada Jalur SPAN dan UM-PTKIN
Pendaftaran

112Juni -7 Juli 2017

syarat dan ketentuan lebih lanjut dapat diakses di
www.lalnlangsa.ac.id
Sekretariat:
Gedung Biro Rektorat

Institut Agarna Islam Negeri Langsa
JJ_Meurandeh - Kota Langsa
Telp, (0641) 22619 - 23129 Faksimili (0641) 425139
Website: www.iainlangsa.ac.id

t! Contact Person:
Terakreditasi 8AN.pf
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ZAWIYAH COT KALA
LANGSA

II Visi dan Misi
"Visi
Menjadi Pusat Kajian dan Peradaban Islam yang
Unggul, Bertaraf Internasional, dan Berkarakter
Rahmatan iii 'Alamin pada Tahun 2035.

J'Misi
•

•
•
•
•
•

it Selayang Pandang
Independensi yang menjadi konsekuensi dari alih
status STAINZawiyah Cot KalaLangsamenjadi lAIN
Langsa disambut dengan berbagai kegiatan
penataan dlri. Penataan ini meliputi penataan
organisasi, kurikulum, ketenagaan, infrastruktur,
dan lain-lain.Tentu sajapenataan ini membutuhkan
proses dari waktu ke waktu. Oleh karena itu, sejak
awal IAIN Langsa sudah menggariskan prinsip
dinamisme dan f1eksibilitas dalam pengelolaan
pendidikannya agar program-program
yang
dikelola bersifat adaptif, progressive, dan yang tak
kalah pentingnya adalah berorientasi pasar.
IAIN Langsa merupakan satu-satunya Perguruan
Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN) di Kota
Langsa dan wilayah Aceh Timur Raya.Saat ini lAIN
Langsa telah memiliki 4 Fakultas dengan 18
program studi strata satu (51) serta alumni yang
telah terse bar di berbagai instansi pemerintah,·
swasta, maupun tenaga profesional mandiri.

Melaksanakan kegiatan pendidikan dan pengajaran,
penelitian serta pengabdian masyarakat berbasis
keislaman dengan karakter rahmatan Iii'alamin
Melahirkan dan mempublikasikan karya ilmiah
bertaraf internasional
Membuka kelas internasional
Mewujudkan perpustakaan dan laboratorium yang
representatif
Menciptakan iklim akademik kampus yang Islami
Menciptakan
kurikulum
pendidikan
yang
mendukung terwujudnya perdamaian dunia dan

human rights

0. Keunggulan
Asrama
Diasramakan pada tahun pertama untuk penguatan
aqidah, bahasa Arab dan Inggris serta ilmu alat pada
akhir perkuliahan untuk bimbingan skripsi dan bekal
ke dunia kerja sehingga mahasiswa dapat lulus tepat
waktu dan lebih siap menghadapi dunia kerja.

Altademik O.nUne
oses pelayanan akademik dilakukan secara online,
nsaksiperkuliahan dan penilaian transparan.

Beasiswa
asiswa Bidikmisi dan Beasiswa lainnya yang
erikan bagi mahasiswa berprestasi, hafidz Alquran,
kurang mampu, dll.

In~ernetKam~~s
ernet kampus disediakan bagi mahasiswa guna
enunjang pendidikan dan pengajaran.

