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Alasan Kuliah di

PSDKU USK Gayo Lues
Alasan Kuliah di

PSDKU USK Gayo Lues

Biaya kuliah yang dibutuhkan relatif lebih rendah jika dibandingkan 
universitas lainnya

Pengajar juga sudah sangat profesional. Jadi tidak perlu diragukan lagi 
untuk memilih kampus ini

Suasana kampus yang sejuk dan jauh dari keramaian, jadi membuat 
kita fokus dalam belajar

Akreditasi institusi dengan predikat UNGGUL

Kesempatan untuk bisa masuk ke prodi atau kampus yang kamu 
inginkan, karena prodi tersebut tersedia di kampus induk dan PSDKU



FASILITAS KAMPUSFASILITAS KAMPUS

Laboratorium Komputer
PSDKU USK Gayo Lues 
mempunyai lab. komputer yang 
dapat digunakan ketika praktikum 
matakuliah sesuai dengan jadwal 
perkuliahan dan juga terbuka bagi 
mahasiswa untuk diluar jam 
praktikum selama laboratorium 
tidak sedang digunakan.

Laboratorium Ilmu Dasar
salah satu penunjang dalam 
pelaksanaan kegiatan akademik, . 
laboratorium ini dapat belajar 
mengintegrasikan kemampuan 
kognitif, psikomotorik dan afektif, 
dan juga merupakan tempat 
pengembangan keilmuan melalui 
kegiatan penelitian.

Perpustakaan
Ruangan yang didalamnya 
terdapat banyak koleksi buku yang 
dapat dipinjam. Tempat yang  
nyaman dan tenang membawa kita 
untuk berlama-lama diruangan ini. 

Fasilitas kampus yang lain seperti arboretum mini, poli klinik, bus, masjid 
yang bersih, ruang belajar yang nyaman dan masih banyak lagi.



Program Studi

dan Akreditasi

. . .



agroteknologi.psdkugayolues.unsyiah.ac.id

0852-6220-7048 (Ridwan)

Visi :

Misi :

Akreditasi

Menjadi program studi yang unggul dan terkemuka dalam 
penyelenggaraan Tridarma Perguruan Tinggi bidang 
agroteknologi untuk pengembangan sumberdaya 
manusia yang bertaqwa, mandiri dan berdaya saing tinggi 
di Indonesia pada tahun 2026.

 Menyelenggarakan pendidikan dalam bidang 
agroteknologi yang berbasis kemajuan IPTEKS 
berwawasan lingkungan dan relevan dengan 
kebutuhan masyarakat lokal, nasional dan 
internasional

 Menyelenggarakan penelitian inovatif dalam bidang 
agroteknologi yang berpola keilmuan dan teknologi, 
dan berorientasi produk

 Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat melalui 
penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi pertanian 
yang tepat dan berkesinambungan

 Mengembangkan kewirausahaan dan meningkatkan 
kemitraan dengan pemangku kepentingan dalam 
bidang agroteknologi di tingkat lokal, nasional dan 
internasional.
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kehutanan.psdkugayolues.unsyiah.ac.id

0852-6212-4464 (Rizal)

Visi :

Misi :
Akreditasi

Menjadi program studi berbasis riset yang unggul di 
bidang kehutanan yang mendukung kebijakan kehutanan 
guna terciptanya kehutanan tropika yang tangguh, 
pengelolaan sumberdaya alam yang lestari dan adil serta 
terwujudnya sumberdaya manusia berkualitas dan 
masyarakat yang sejahtera di Indonesia tahun 2026.

 Menyelenggarakan pendidikan tinggi kehutanan yang 
unggul bermutu nasional

 Menyelenggarakan riset transformatif yang bersifat 
inter disipilin dan transdisiplin serta pengembangan 
IPTEKS yang bermanfaat bagi kemajuan masyarakat 
kehutanan

 Menyelenggarakan pengabdian pada masyarakat untuk 
mencapai kehidupan individu, keluarga, dan komunitas 
yang lebih baik dan berkelanjutan

 Menyediakan jasa konsultasi dan supervisi serta 
melaksanakan kegiatan produktif di bidang kehutanan 
dalam rangka mengembangkan dan melestarikan 
temuan IPTEK di bidang kehutanan.
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pendidikanbiologi.psdkugayolues.unsyiah.ac.id

0852-6234-1949 (Amin)

Visi :

Misi :

Akreditasi

Terwujudnya program studi yang inovatif, mandiri dan 
terkemuka dalam pengembangan ilmu pendidikan, riset, 
dan pengabdian masyarakat, serta menghasilkan lulusan 
yang bertakwa, profesional dan berdaya saing pada 
tahun 2025.

 Menyelenggarakan pembelajaran yang berkualitas 
untuk menghasilkan lulusan yang bertakwa dengan 
kualifikasi sebagai guru dan peneliti melalui 
pemanfaatan aplikasi teknologi untuk pengembangan 
ilmu pengetahuan bidang pendidikan biologi

 Meningkatkan kualitas manajemen program studi 
secara berkesinambungan untuk mendukung kegiatan 
dan pelayanan penyelenggaraan pembelajaran biologi 
melalui prinsip akuntabilitas, transparansi dan 
partisipatif

 Meningkatkan pengabdian kepada masyarakat 
berdasarkan bidang keahlian dan tanggung jawab 
sosial

 Meningkatkan kerjasama institusional dalam rangka 
percepatan pengembangan Program Studi Pendidikan 
Biologi PSDKU USK Gayo Lues untuk menjawab 
tantangan era global.
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manajemen.psdkugayolues.unsyiah.ac.id

0823-1481-7060 (Kartini)

Visi :

Misi :Akreditasi

Pogram Studi Manajemen yang Inovaif, Mandiri dan 
mampu berkontribusi bagi perkembangan ilmu 
manajemen dan mampu melakukan pengkajian bisnis 
terbaik berdasarkan potensi daerah untuk menghasilkan 
lulusan yang mampu bersaing di dunia kerja serta mampu 
berkontribusi untuk meningkatkan kegiatan ekonomi 
masyarakat Aceh bagian tengah pada tahun 2023

 Menyelenggarakan Tri Darma perguruan tinggi dalam 
bidang manajemen yang berbasis teknologi informasi 
dan berwawasan lingkungan melalui pendidikan,
penelitian dan pengabdian kepada masyarakat

 Mempelajari dan mengembangkan pengkajian bisnis 
untuk menghasilkan produk riset berkualitas dan 
bermanfaat terutama yang mendukung kewirausahaan 
untuk membuka lapangan kerja baru serta 
berkontribusi untuk meningkatkan taraf hidup
masyarakat di daerah-daerah penyangga Taman 
Nasional Gunung Leuser (TNGL)

 Menjalin kerjasama yang saling menguntungkan 
dengan berbagai instansi menuju kemandirian baik 
ditingkat lokal maupun nasional

 Meningkatkan akses pendidikan bagi masyarakat 
terpencil dalam rangka pemerataan kesempatan untuk 
memperoleh pendidikan tinggi.
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Cara PendaftaranCara Pendaftaran
. . .



Tamatan SMTA (SMA, MA, SMK dan Ijazah persamaan lainnya yang setara), lulusan tahun 2022, 
2021, 2020 dan memiliki rapor.

Tamatan paket C lulusan tahun 2022, 2021 dan 2020 serta memiliki rapor selama yang 
bersangkutan mengikuti program tersebut.

Pasphoto berwarna ukuran 4x6cm dan 3x4cm masing-masing 2 (dua) lembar

Rp. 300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah)

Tarif Uang Kuliah (UKT) dapat dilihat/download pada laman website : 

https://usk.ac.id/download/psdku-galus-2022/ 

Calon mahasiswa melakukan pendaftaran dengan melakukan pembayaran biayapendaftaran 
melalui Bank Syariah Indonesia (BSI) dengan No Rekening 7153147684 an. RPL 001 BLU USK untuk 
OPS P UKT PENDAFTARAN MHS.

Calon Mahasiswa mengirimkan rapor asli beserta foto copy warna nomor ujian untuk diseleksi 
oleh masing-masing fakultas/prodi pada alamat PSDKU Unsyiah Gayo Lues. Jln. Lintas
Blangkejeren-Terangun, KM. 25Blangnangka, Kec.Blangjerango, Kab. Gayo Lues mulai tanggal 
7 s/d 21 Juli 2022.

Jadwal Pelaksanaan Pemeriksaan Rapordilakukan pada tanggal 22 -24 Juli 2022

Berkas dimasukkan kedalam map berdasarkan prodi
 Agroteknologi berwarna 
 Kehutanan berwarna 
 Manajemen berwarna 
 Pendidikan Biologi berwarna 

mera
bir

kunin
hijau

Mempunyai kesehatan fisik yang tidak mengganggu kelancaran belajar di program pilihannya 
(sebagai contoh untuk program studi yang dalam belajarnya diperlukan kemampuan 
membedakan warna, tidak boleh buta warna).

Kelompok pilihan : IPA dan IPS

CARA PENDAFTARANCARA PENDAFTARAN
TA 2022 - 2023

PERSYARATAN PESERTAPERSYARATAN PESERTA

BIAYA PENDAFTARANBIAYA PENDAFTARAN DAN TARIF UKT

TATA CARA DAN WAKTU PENDAFTARANTATA CARA DAN WAKTU PENDAFTARAN



Setiap pengumuman dan informasi akan diinformasikan pada laman web berikut
 www.unsyiah.ac.i
 www.psdkugayolues.unsyiah.ac.id 

Kampus PSDKU USK Gayo Lues

Alamat : Jl. Blangkejeren-Terangun KM.25, Kecamatan Blangjerango, Kabupaten Gayo Lues.

Komplek Masjid Agung Ash-Shalihin Blalngkejeren

Alamat : Kuta Lintang, Kec. Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues

Pengisian Biodata Uang Kuliah Tunggal Berkeadilan (UKTB) dapat diakses pada laman berikut:

https://uktb.unsyiah.ac.id

Pengisian Biodata dan Pengisian KRS dan Mengupload berkas Registrasi pada laman berikut: 
https://berkas-akademik.unsyiah.ac.id 

Panitia tidak bertanggung jawab diluar informasi yang tertera pada pengumuman ini
HATI-HATI PENIPUAN

Permulaan Kuliah  tanggal 15 Agustus 2022.

Akun sosial media PSDKU USK Gayo Lues
 Facebook  : psdkuunsyiah_gayolue
 Instagram : psdkuusk_gayolues

CARA PENDAFTARANCARA PENDAFTARAN
TA 2022 - 2023TA 2022 - 2023

INFORMASI TERKAITINFORMASI TERKAIT

TEMPAT PENDAFTARANTEMPAT PENDAFTARAN

JADWAL PENDAFTARAN, PENGUMUMAN KELULUSAN

DAN PENDAFTARAN ULANG

Jadwal Pendaftaran

7 - 21 Juli 

Pengumuman Kelulusan

25 Juli 

Pemeriksaan Rapor

22 - 24 Juli 

Pengisian Biodata UKTB

26 - 29 Juli

Pengisian Biodata, KRS  & 

Upload berkas Registrasi


27 Juli - 1 Agustus

Pembayaran UKTB

26 -31 Juli CAMABA SELESAI

Informasi Pendaftaran

Suardi : 0852-9518-0548

Nurleli  : 0812-6965-1025



QnA PENDAFTARANQnA PENDAFTARAN

Bagaimana cara mengambil/
mendapatkan formulir 
pendaftaran mahasiswa baru di 
PSDKU USK Gayo Lues ?

Untuk biaya pendaftaran dan 
biaya UKT berapa berapa ya ?

Apakah lulusan SMA IPA bisa 
memilih program studi IPS? 
Begitupun sebaliknya?

Jadwal pendaftaran kapan ya?

Jurusan apa saja yang ada di 
kampus PSDKU USK Gayo Lues ?

Jika ada kendala, apakah ada 
nomor yang dapat dihubungi ?

Apa saja yang dibawa saat 
mendaftar ?

Silahkan untuk datang langsung 
kelokasi pendaftaran ada di 
Kampus PSDKU USK Gayo Lues 
dan Komplek Masjid Agung Ash-
Shalihin Blalngkejeren

Rp. 300.000,- (Tiga ratus ribu 
rupiah). Untuk biaya UKT dapat 
dicek disini https://usk.ac.id/
download/psdku-galus-2022/ 

lulusan IPA bisa memilih semua 
jurusan adapun lulusan IPS hanya 
bisa memilih jurusan manajemen.

Pendafaran dari tanggal 7-21 Juli 
2022, untuk lebih lengkapnya 
dapat dilihat infografis pada 
lembar cara pendaftaran.

Untuk jurusan ada agroteknologi, 
kehutanan, manajemen dan 
pendidikan biologi

Jika ada kendala dapat 
menghubungi kenomor 
0852-9518-0548 (Suardi) atau

0812-6965-1025  (Nurleli)

Rapor asli, fotokopy ijazah atau 
SKL yang sudah dilegalisir, form 
pendaftaran dan Pasphoto 
berwarna ukuran 4x6cm dan 
3x4cm masing-masing 2 (dua) 
lembar dan dimasukkan kedalam 
map warna sesuai dengan jurusan 
yang dipilih (

, 
 dan 

. 

agroteknologi 
merah kehutanan biru, 
manajemen kuning
pendidikan Biologi hijau

Bagaimana cara mengetahui hasil 

seleksi penerimaan mahasiswa 
baru?
Pengumuman seleksi dapat dilihat 
pada laman web 
www.unsyiah.ac.id atau www. 
psdkugayolues.unysiah.ac.id dan 
juga pada sosial media facebok 
psdkuunsyiah_gayolues atau 
instagram psdkuusk_gayolues.

Akreditasi kampus dan prodinya 
apa ya kak ?
Akreditasi kampus alhamdulillah 
terkreditasi unggul dan untuk 
prodi agroteknologi terakreditasi 
B, kehutanan terakreditasi C, 
manajemen terakreditasi B dan 
pendidikan biologi terakreditasi B
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