FAQ

FREQUENTLY ASKED QUESTIONS

Pertanyaan: Saya ingin mendaftar sebagai mahasiswa baru, bagaimana caranya?
Jawaban: Untuk Jalur Umum, peserta dapat mendaftarkan diri di portal
pmb.akamigas.ac.id dan membayar biaya pendaftaran sebesar
Rp. 300.000.
Pertanyaan: Apa saja persyaratan untuk bisa mendaftar sebagai calon mahasiswa?
Jawaban: Persyaratan untuk bida mendaftar sebagai calon mahasiswa dapat
dilihat di website akamigas.ac.id dan untuk lebih detil ada pada file
panduan PMB PEM Akamigas, dapat diunduh di pmb.akamigas.ac.id.
Pertanyaan: Apakah jurusan IPS bisa mendaftar?
Jawaban: Tidak bisa, pendaftaran mahasiswa baru PEM Akamigas diperuntukkan
bagi calon mahasiswa lulusan SMA dengan jurusan IPA dan SMK jurusan teknik.
Pertanyaan: Saya sudah mendaftar dan membayar, dimana saya bisa mendapatkan
password untuk login di portal pmb.akamigas.ac.id?
Jawaban: Bagi calon mahasiswa jalur umum, harus membayar biaya pendaftaran
dan password ada pada struk bukti bayar dan akan dikirimkan via
email berupa 10 digit kombinasi huruf dan angka. sedangkan bagi
calon mahasiswa jalur kerjasama program lulusan SMA/Sederajat,
password akan dikirimkan melalui email.
Pertanyaan: Berapa kuota mahasiswa yang akan diterima pada PMB tahun 2019?
Jawaban: Pada tahun ini, PEM Akamigas akan membuka pendaftaran bagi
kurang lebih berjumlah 200 calon mahasiswa terbaik yang dibagi
menjadi 2 pola seleksi.
Pertanyaan: Kenapa kuota mahasiswa baru PEM Akamigas sangat kecil?
Jawaban: PEM Akamigas menerapkan sistem boarding school, karena selain
meningkatkan kemampuan dan pengetahuan mahasiswa di bidang
pendidikan, PEM Akamigas juga berkomitmen membentuk karakter
dan sikap disiplin bagi mahasiswanya.
Pertanyaan: Apakah ada fasilitas beasiswa bagi mahasiswa PEM Akamigas?
Jawaban: Ya, setiap mahasiswa yang telah diterima di PEM Akamigas, berkesempatan untuk mendapatkan beasiswa pendidikan.
Pertanyaan: Apakah PEM Akamigas menerima mahasiswa transfer?
Jawaban: PEM Akamigas menerima calon mahasiswa lulusan diploma atau
Setara diploma I/II/III dari PEM Akamigas atau diploma III dari lulusan
perguruan tinggi lain yang berakreditasi min. B untuk melanjutkan
pendidikan Diploma IV/Sarjana terapan. Dengan persyaratan rumpun
keilmuan yang ekuivalen.
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Pertanyaan: Saya dari umum, tapi saya mendaftarkan di jalur beasiswa kerjasama
apa bisa?
Jawaban: Tidak bisa, jalur beasiswa kerjasama adalah jalur penerimaan mahasiswa dengan perjanjian kerjasama antar lembaga pemerintahan dan atau
industri dengan PEM Akamigas.
Pertanyaan: Bagaimana saya tahu, bahwa daerah saya menjadi penerima beasiswa
kerjasama dari lembaga pemerintah atau industri?
Jawaban: Lembaga tersebut akan mensosialisasikan pembukaan pendaftaran
melalui dinas pendidikan/sekolah-sekolah setempat dengan atau tanpa
seleksi terlebih dahulu yang dilakukan oleh lembaga pemberi beasiswa.
Pertanyaan: Dimana lokasi tes tertulis dan wawancara?
Jawaban: Lokasi tes tertulis dan wawancara dilaksanakan didalam Kampus PEM
Akamigas Cepu dan diluar PEM Akamigas. Adapun lokasi diluar PEM
Akamigas akan dilaksanakan dibeberapa lokasi sebagai berikut (detil
lokasi akan diinformasikan kemudian):
1 . Jakarta
4. Kepulauan Aru
2. Prabumulih
5. Maluku Barat Daya
3. Tanjung Jabung Barat
6. Maluku Tenggara Barat
Pertanyaan: Jika sudah dinyatakan diterima, apakah bisa mencicil uang kuliah?
Jawaban: Tidak bisa, untuk saat ini sistem pembayaran uang kuliah melalui
sistem student payment center (SPC) BNI hanya dapat menerima
pembayaran satu kali/pembayaran lunas.
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