
 

  

Gelombang 1 

 Pendaftaran 02 Februari 2022 sd. 17 Mei 2022 
 Seleksi Masuk 20 - 21 Mei 2022 
 Pengumuman 23 Mei 2022 
 Registrasi 23 - 31 Mei 2022 

Gelombang 2 

 Pendaftaran 23 Mei 2022 sd.24 Agustus 2022 
 Seleksi Masuk 26 -  27 Agustus 2022 
 Pengumuman 29 Agustus 2022 
 Registrasi 29 - 09 September 2022 

 

CARA  PENDAFTARAN 

SELEKSI MASUK 

1. Buat Formulir Pendaftaran secara Online melalui SPMB dengan 
mengakses http://spmb.ikippgri.ac.id dan pilih Magister 
kemudian pilih Beli Formulir, isi form dan lakukan pembayaran 
menggunakan kode VA (Virtual Account), tatacara pembayaran 
terlampir bersama kode VA. 

2. Setelah melakukan pembayaran akses kembali portal SPMB 
dan lakukan login dengan akun yang dibuat pada saat 
pendaftaran, isi form pendaftaran secara teliti dan cetak kartu 
pendaftaran. 

3. Lakukan tes seleksi masuk sesuai dengan jadwal yang 
ditentukan. 

4. Cek pengumuman kelulusan dengan cara login kembali ke 
portal SPMB IKIP PGRI Pontianak. 

5. Lakukan pembayaran daftar ulang menggunakan Virtual 
Account daftar ulang yang dapat diunduh melalui portal SPMB 

6. Konfirmasi ke Program Studi dan lengkapi persyaratan dari 
program studi. 

 

 

Calon mahasiswa Program Magister (S2) Pendidikan Jasmani 

diwajibkan mengikuti tes Seleksi yang dilaksanakan yang 

terdiri dari ujian Seleksi:  

1. Tes Potensi Akademik (TPA); 

2. Tes Bahasa Inggris; dan  

3. Wawancara yang diselenggarakan di IKIP PGRI Pontianak 

Kampus Ampera.  

Jika di suatu tempat terdapat pendaftar sejumlah tertentu tim 

PMB IKIP PGRI Pontianak bersedia datang di tempat. 

RINCIAN BIAYA 

Alamat: 
Jl. Ampera No.88 Kota Pontianak Telp (0561) 748219 
Pontianak 78116 Telpn/Fax. (0561) 748219/6589855 

Email: ppspjikippgriptk@gmail.com 

JADWAL PENDAFTARAN 

 

1. Pendaftaran dan Seleksi Program  Magister 

 Pendaftaran Gelombang 1  400.000,- 

 Pendaftaran Gelombang 2 500.000,- 

2. Pra-perkuliahan dan (Materikulasi) 

 Perkuliahan Pra-Pasca (Materikulasi)    500.000,- dibayar hanya satu 
kali selama masa 
pendidikan, 
(semester satu) 

   

3. Sumbangan Pengembangan Program Magister 

 Pengembangan Prodi Magister 

Biaya Pengembangan Gedung 

Registrasi 

Komprehensif 

Almamater 

SPP 

   700.000,- 

   700.000,- 

2.450.000,- 

   400.000,- 

   200.000,- 

2.500.000,- 

dibayar setiap 
semester 
(semester satu 
sampai dengan 
semester empat) 
dengan Perkiraan 
Maksimal studi 
dua tahun* 

   

 Total Biaya Persemester 6.950.000,- 

* untuk semester lima sampai dengan semester delapan hanya membayar biaya 

registrasi dan biaya SPP. 

http://spmb.ikippgri.ac.id/


 

 

 

   PROFIL 

   VISI 

  MISI 

Program studi magister (S-2) Pendidikan Jasmani IKIP PGRI 
Pontianak merupakan program studi jenjang strata 2 yang 
dirancang untuk menjadi program studi yang memiliki keunggulan 
pengetahuan dan keterampilan dalam bidang pembelajaran 
pendidikan jasmani dengan capaian pembelajaran yang ditetapkan 
prodi magister Pendidikan Jasmani berdasarkan hasil kajian 
terhadap kebutuhan pasar kerja yang dibutuhkan pemerintah 
tingkat lokal, nasional, dan dunia usaha maupun industri, serta 
kebutuhan dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan 
teknologi. Lulusan yang dapat mengembangkan IPTEKS dengan 
inovasi, yang teruji dengan lulusan: (1) tenaga ahli dalam bidang 
pendidikan jasmani dan keolahragaan; (2) peneliti dalam bidang 
pendidikan jasmani dan keolahragaan; (3) menjadi konsultan yang 
berkompetensi dalam bidang pendidikan jasmani pada sekolah 
olahraga, klub kebugaran dalam mengembangkan sumber daya 
manusia; (4) menjadi manajer tim baik pada instansi pemerintahan 
ataupun instansi swasta.  
 
 

Menjadi program studi Magister Pendidikan Jasmani 

terkemuka dalam pengembangan profesionalisme 

pendidikan jasmani tingkat regional, nasional dan 

global. 

 

1. Menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas 

berbasis pengembangan kemampuan akademik dan 

metodologis. 

2. Melaksanakan dan mengembangkan penelitian 

berorientasi pada pengembangan keilmuan dan 

keterampilan. 

3. Memasyarakatkan hasil penelitian dan pemikiran di 

bidang pendidikan jasmani dan keolahragaan. 

4. Menjalin kerjasama dengan berbagai pihak untuk 

mengembangkan profesionalisme pendidik bidang 

pendidikan jasmani, dan keolahragaan. 

 

MAGISTER 
PENDIDIKAN JASMANI 

 
 

IKIP PGRI PONTIANAK 

2022/2023 

SK Nomor: 247/E.O/2021 


