
PENGUMUMAN PBAK 2019 

 

Pendaftaran PBAK bagi mahasiswa baru dibuka dari tanggal 19 Agustus – 23 Agustus 

2019 dengan ketentuan sebagai berikut 

 

1. Mengisi formulir pendaftaran online tanggal 19 s/d 23 agustus 2019 di web : 

http://pbak.iainlangsa.co.id  

2. Melakukan pendaftaran ulang pada tanggal 24 s/d 25 agustus 2019. 

3. syarat pendaftaran ulang: 

- print out formulir pendaftaran PBAK 

- fotocopy slip pembayaran spp semester ganjil 2019 

- fotocopy kk ( 2 lembar )* 

- fotocopy ijazah/skhu SMA, MAN, dan sederajat 

-  pas foto 3x4 warna (3 lembar)  

4. berkas pendaftaran ulang di serahkan ke kantor PEMA IAIN LANGSA tanggal 24 s/d 25 

agustus 2019.   

5. berkas di masukkan kedalam map berwarna: 

 - fakultas Tarbiyah & ilmu keguruan : HIJAU 

 - fakultas ushuluddin adab & dakwah: BIRU 

 - fakultas syariah   : MERAH 

 - fakultas ekonomi & bisnis islam : KUNING 

  

6. Bersedia mengikuti serangkaian kegiatan dari hari pertama hingga akhir ( 27 agustus 

s/d 29 agustus 2019 ) 

7. Mematuhi seluruh peraturan dan ketentuan yang berlaku selama acara. 

8. tidak dibenarkan membawa senjata tajam selama acara berlangsung, bila di kedapatan 

akan di kenakan sanksi.  

9. Tidak dibenarkan membawa barang-barang berharga  selama PBAK berlangsung. 

Panitia tidak bertanggung jawab sekiranya terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. 



9. Peserta wajib mengenakan: 

- Laki-laki: Kemeja putih berlengan panjang, celana panjang hitam (bukan jeans) , 

dasi, sepatu hitam, kaus kaki putih, dan peci hitam. 

-Perempuan: Baju Kurung putih (tidak tipis,pendek dan ketat), rok panjang hitam 

(bukan jeans, tidak ketat), sepatu hitam, kaus kaki, dan jilbab putih. 

10. Peserta wajib membawa sajadah, alat sholat, kartu BPJS kesehatan, serta obat-obatan 

pribadi.** 

11. Informasi lebih lanjut dapat menghubungi koordinator kesekretariatan 

(082276140763) atau ketua panitia (082272081740). Terima kasih. 

 

*fotocopy kk di masukkan keberkas 1 lembar, dan 1 lembar untuk kepentingan medis dipegang oleh masing-

masing      peserta. 

**kartu BPJS di pegang oleh masing-masing peserta guna kepentingan medis. 

 

 

Langsa, 16 agustus 2019 

Panitia Pelaksana PBAK 2019 

 

DTO            

Rizki Ananda    

Ketua Panitia    

 


