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TIPE A
(REKOGNISI PEMBELAJARAN LAMPAU)

Berdasarkan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan 
Tinggi Nomor 26 Tahun 2016, Rekognisi Pembelajaran Lampau 
(RPL) Tipe A merupakan pengakuan Capaian Pembelajaran (CP) 
seseorang yang diperoleh dari pendidikan formal atau 
nonformal, dan/atau pengalaman kerja untuk melanjutkan ke 
pendidikan formal. Upaya yang dilakukan oleh pemerintah ini 
bertujuan untuk mendorong perguruan tinggi memberikan 
kesempatan atau akses kepada calon mahasiswa yang 
telah memiliki Capaian Pembelajaran atau kompetensi 
sebelumnya untuk melanjutkan ke jenjang yang lebih 
tinggi. Calon mahasiswa tidak perlu mengambil 
seluruh sks pada program studi yang diminati. RPL 
Tipe A bertujuan untuk memberikan kesempatan 
kepada masyarakat yang telah memiliki 
pengalaman pada suatu bidang pengetahuan 
dan keterampilan tertentu untuk masuk 
dalam pendidikan formal dengan 
kualifikasi tertentu berdasarkan 
pendidikan formal, nonformal, 
informal atau pengalaman 
kerja yang telah dimiliki.

Universitas Negeri Surabaya membuka tiga program 
studi untuk jalur RPL Tipe A, diantaranya sebagai berikut:
1. S1 Pendidikan Guru PAUD
2. S1 Pendidikan Kepelatihan Olahraga
3. S1 Pendidikan Jasmani, Kesehatan dan Rekreasi

1. Memiliki pengalaman kerja sesuai dengan minat program 
studi yang dipilih. Dibuktikan dengan dokumen surat dan 
sejenisnya, yaitu sebagai berikut:
a. Ijazah dan/atau transkrip nilai dari mata kuliah yang 

pernah ditempuh di jenjang pendidikan tinggi 
sebelumnya (khusus untuk transfer sks);

b. Daftar riwayat pekerjaan dengan rincian tugas yang 
dilakukan

c. Sertifikat kompetensi
d. Sertifikat pengoperasian/lisensi yang dimiliki (misalnya, 

operator forklift, crane, dll)
e. Foto pekerjaan yang pernah dilakukan dan deskripsi 

pekerjaan;
f.  Buku harian;
g. Lembur tugas/lembur kerja ketika bekerja di perusahaan;
h. Dokumen analisis/perancangan (parsial atau lengkap) 

ketika bekerja di perusahaan;
i.  Logbook;
j.  Catatan pelatihan di lokasi tempat kerja;
k. Keanggotaan asosiasi profesi yang relevan;
l.  Referensi/surat keterangan/laporan verifikasi pihak 

ketiga dari pemberi kerja/supervisor;
m. Penghargaan dari industri; dan
n. Penilaian kinerja dari perusahaan.

2. Tidak terdaftar sebagai mahasiswa di sistem PDDikti 
kemdikbud

3. Bebas biaya pendaftaran

1. Registrasi akun di SIMPMB (Sistem Penerimaan 
Mahasiswa Baru Universitas Negeri Surabaya, 
khusus untuk pendaftaran online) melalui laman 
https://pmb.unesa.ac.id/

2. Aktivasi akun (cek di email yang telah 
didaftarkan, klik “konfirmasi”)

3. Mengisi form pendaftaran, klik “mendaftar”

Input Data

Aktivasi

Registrasi

5.  Melengkapi biodata diri
6.  Melengkapi form jalur penerimaan, pilih jalur 

“SPMB RPL Tipe A”
7.  Kunci data pendaftaran (finalisasi data)
8.  Cetak kartu
9.  Login di https://rpl.unesa.ac.id/ menggunakan 

email dan password di https://pmb.unesa.ac.id/ 
10. Upload Data pendidikan dan pengalaman
11.  Upload data pendukung

4. Login di https://pmb.unesa.ac.id/ menggunakan 
akun yang telah didaftarkan

S1 Pendidikan Guru PAUD
Akreditasi A

UKT: 6.400.000 - SPI: 10.000.000

S1 Pendidikan Jasmani,
Kesehatan dan Rekreasi

Akreditasi A

UKT: 6.100.000 - SPI: 10.000.000

S1 Pendidikan
Kepelatihan Olahraga

Akreditasi A

UKT: 6.100.000 - SPI: 10.000.000

• Pendaftaran : 4 - 18 Oktober 2022
• Unggah portofolio peserta : 4 - 18 Oktober 2022
• Penilaian portofolio : 18 - 22 Oktober 2022
• Pengumuman : 24 Oktober 2022
• Daftar Ulang Mahasiswa RPL : 24 - 26 Oktober 2022
• Pembayaran UKT dan Angsuran SPI : 
  25 - 28 Oktober 2022

Detail informasi pendaftaran mahasiswa baru jalur 
SPMB RPL dapat dilihat melalui link berikut:
https://unesa.me/TutorialPendaftaranRPLUnesa/
atau dapat melakukan pencarian di YouTube PPTI 
Unesa dengan judul “TUTORIAL PENDAFTARAN 
SIMPMB RPL UNESA”

*UKT dibayar per semester dan SPI dibayar sekali, tapi 
bisa diangsur dua kali pada awal semester 1 dan 2, 
berikutnya lunas

*Bagi yang sebelumnya pernah menjadi mahasiswa 
UNESA, maka tidak perlu membayar SPI


