SELEKSI PRESTASI AKADEMIK NASIONAL
PERGURUAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM NEGERI

SPAN
PTKIN

Kuliah di PTKIN
It’s my dream

JADWAL SELEKSI

PENGISIAN PDSS
07-28 Februari 2022

VERIFIKASI PDSS
07-28 Februari 2022

SELEKSI
TAHAP II
09 – 11 April 2022

https://span-ptkin.ac.id/

SIDANG
KELULUSAN
12 – 13 April 2022

PENDAFTARAN
04 – 31 Maret 2022

PENGUMUMAN
HASIL SELEKSI
15 April 2022

SELEKSI TAHAP I
04 – 07 April 2022

PENDAFTARAN
ULANG
18 April 2022

SPAN-PTKIN merupakan pola seleksi yang dilaksanakan
secara nasional oleh seluruh perguruan tinggi dalam
satu sistem yang terpadu dan diselenggarakan
secara serentak oleh Panitia Pelaksana yang
ditetapkan oleh Menteri Agama Republik
Indonesia. Biaya pelaksanaan SPANPTKIN ditanggung oleh pemerintah,
sehingga peserta tidak dipungut
biaya pendaftaran. Pelaksanaan
SPAN-PTKIN secara nasional
yang diikuti oleh 59 Perguruan
Tinggi harus memenuhi prinsip
adil, transparan, dan tidak
diskriminatif dengan tetap
memperhatikan potensi calon
mahasiswa dan kekhususan
PTKIN.

PROGRAM STUDI PILIHAN JALUR SPAN-PTKIN
FAKULTAS

PROGRAM STUDI
Pendidikan Agama Islam
Pendidikan Bahasa Arab

FAKULTAS TARBIYAH DAN Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah
ILMU KEGURUAN
Pendidikan Islam Anak Usia Dini
Tadris Matematika

Sekretariat
Panitia IAIN Pontianak
Jalan Letjend Suprapto No. 19
Pontianak Kode Pos 78122

Tadris Bahasa Inggris
Komunikasi dan Penyiaran Islam
Bimbingan Konseling Islam
FAKULTAS USHULUDDIN
ADAB DAN DAKWAH

Manajemen Dakwah

0896-8536-2876
0821-1247-1213
humasiainpont

Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir
Studi Agama Agama

humas@iainptk.ac.id

Psikologi Islam
FAKULTAS SYARIAH

Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Hukum Keluarga Islam (Akhwal Syakhsiyyah)
Ekonomi Syariah

FAKULTAS EKONOMI DAN
BISNIS ISLAM

Perbankan Syariah
Manajemen Bisnis Syariah
Akuntansi Syariah

pmb.iainptk.ac.id

Ma’had
Al-Jamiah

Program

Penerimaan mahasantri baru dima'had al-Jami'ah IAIN
Pontianak, sudah dimulai sejak tahun 2014. Sejak saat
itu, ma'had Al-Jami'ah IAIN Pontianak selalu menerima
mahasantri baru setiap tahunnya. Namun pada tahun 2020
dan 2021 dimasa pandemi, penerimaan mahasantri ma'had alJami'ah dilakukan secara online dengan cara mengirimkan video
singkat baca dan tulis al-Qur'an. Mulai tahun 2022, ma'had kembali
melakukan test baca dan tulis al-Qur'an ( BTQ) secara lisan. Yang mana test
baca dan tulis al-Qur'an (BTQ) ini dilakukan secara bertahap. Tahapan penerimaan
mahasantri baru di ma'had al-Jami'ah mengikuti tahapan penerimaan mahasaiswa
dikampus melalui; SPAN, UM-PTKIN dan Mandiri.
Setelah test baca dan tulis al-Qur'an (BTQ) ini, Nilai mahasiswa akan dibagi menjadi 3
zona; zona merah, kuning dan hijau. Ketiga zona ini berdasarkan nilai test mahasiswa.
Nilai 10-50 masuk dalam zona merah, zona kuning 51-80 dan 81-100 termasuk zona
hijau. Seluruh mahasiswa wajib mengikuti program ma'had al-Jami'ah IAIN Pontianak,
selama satu tahun (2 semester). Tapi hanya mahasiswa yang masuk ke zona merah
yang wajib mukim atau tinggal dima'had selama 1 tahun (2 semester). Sedangkan
mahasiswa yang zona kuning dan hijau mengikuti program ma'had baca dan tulis alqur'an (BTQ) ma'had IAIN Pontianak, serta tetap mengikuti intensive mentoring Baca
dan tulis al-qur'an (BTQ) sebanyak 12x perbulan. Setelah mengikuti program ma'had
selama 1 tahun, seluruh mahasiswa yang di ma'had ataupun diluar ma'had akan
diberikan test BTQ dan PPI. Mahasiswa yang lulus akan mendapatkan sertiﬁkat.
Sertiﬁkat program ma'had ini akan menjadi salah satu syarat mahasiswa
melaksanakan sidang skripsi.
Pada dasarnya, penyelenggaraan program ma'had al-jami'ah ini bertujuan untuk
memperbaiki beberapa hal yang sangat dasar bagi para mahasiswa. Hal-hal tersebut
antara lain adalah shalat lima waktu, baca tulis Al-Qur'an, serta memperdalam dasar
ilmu keislaman (Praktik pengamalan ibadah). Di ma'had al- Jami'ah mahasantri
didampingi shalat subuh, magrib dan isya' berjama'ah setiap hari. Selain itu,
mahasantri juga dibimbing secara intensive untuk pembelajaran al-Qur'an dan praktik
pengamalan ibadah setiap habis magrib dan subuh. Ditambah lagi setoran mengaji
dan hafalan al-Qur'an disiang hari diluar jam kampus sebanyak 2x dalam seminggu.
Pada malam hari mahasantri juga mendapatkan praktikum tentang bahasa asing dan
kitab-kitab. Kitab-kitab yang dipelajari diantaranya adalah kitab Aqidatul Awwam,
Ta'limul Muta'allim dan Fathul Qorib Akhlak Hadist Fighi.

