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06/11/12 - Inilah Prosedur Registrasi SNMPTN Jalur Undangan
Besaran biaya untuk calon mahasiswa baru Universitas Negeri Semarang (Unnes)
yang mendaftar melalui SNMPTN jalur undangan 2012, telah dapat dilihat pada
laman registrasi.unnes.ac.id atau dapat juga dibuka melalui banner di sudut kanan
laman ini (Besaran Kuliah Mahasiswa Baru Unnes).
Adapaun CARA MELAKUKAN PEMBAYARAN biaya pendidikan dan registrasi
online adalah sebagai berikut:
Selain calon mahasiswa Bidikmisi, wajib membayar biaya pendidikan yang terdiri
atas SPP, Sarana Pendidikan, dan Sumbangan Pengembangan Lembaga (SPL),
dan lain-lain sesuai dengan Program Studi calon mahasiswa dengan besaran biaya
yang telah diumumkan. Pembayaran biaya pendidikan dapat dilakukan mulai
tanggal 11 s.d. 18 Juni 2012 dengan menunjukkan Kartu Peserta SNMPTN 2012
Jalur Undangan, melalui:

• BNI 46 di seluruh Indonesia dengan cara (1) membayar langsung
melalui teller; (2) ATM; atau (3) Internet Banking. Tata cara
pembayaran melalui ATM dan internet banking selengkapnya dapat
dilihat melalui situs registrasi http://registrasi.unnes.ac.id;
• BRI di seluruh Indonesia dengan cara membayar langsung melalui
teller;
• Bank Mandiri di seluruh Indonesia dengan cara membayar langsung
melalui teller;
• BTN di seluruh Indonesia dengan cara membayar langsung melalui
teller.

Selain itu, peserta melaksanakan registrasi secara online melalui website dengan
alamat http://registrasi.unnes.ac.id, mulai tanggal 11 s.d. 18 Juni 2012 dengan
syarat telah melunasi biaya pendidikan (kecuali calon mahasiswa Bidikmisi).
Selanjutnya mencetak Formulir Lapor Diri, Formulir Registrasi, dan Surat
Pernyataan menaati peraturan.
VERIFIKASI REGISTRASI/LAPOR DIRI
-Calon mahasiswa WAJIB HADIR (tidak boleh diwakilkan dengan alasan
apapun) pada pembekalan 12-13 Juni 2012. Dengan jadwal, 12 Juni untuk FIP,
FBS, FT, FIK dan 13 Juni 2011 untuk FIS, FMIPA, FH, FE. Pembekalan dimulai
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pukul 07.00 WIB di auditorium Unnes kampus Sekaran Gunungpati Semarang.
-Calon mahasiswa juga WAJIB HADIR (tidak boleh diwakilkan dengan alasan
apapun) dalam kegiatan Verifikasi Registrasi/Lapor Diri yang akan dilaksanakan
mulai pukul 08.00 s.d. 16.00 WIB dan paling lambat hadir pukul 08.30 WIB sesuai
dengan jadwal masing-masing fakultas/program studi, bertempat di Gedung
Auditorium Unnes Kampus Sekaran Gunungpati Semarang;
-Jadwal kegiatan Verifikasi Registrasi/Lapor Diri diatur sebagai berikut.

• Selasa, 19 Juni 2012 untuk FIP, FT, FIK
• Rabu, 20 Juni 2012 untuk FIS, FMIPA, FH
• Kamis, 21 Juni 2012 untuk FBS, FE

-Calon mahasiswa yang tidak hadir kegiatan Verifikasi Registrasi/Lapor Diri sesuai
dengan jadwal, dianggap mengundurkan diri sebagai calon mahasiswa Unnes;
-Dalam kegiatan Lapor Diri calon mahasiswa wajib menyerahkan berkas yang
meliputi:
-Bukti setor lunas pembayaran biaya pendidikan, kecuali untuk calon mahasiswa
yang diterima untuk program Bidikmisi;
-Formulir Registrasi yang telah ditempeli pasfoto berwarna ukuran 3 x 4 cm;
-Formulir Lapor Diri yang dicetak melalui laman registrasi.unnes.ac.id;
-Surat Pernyataan menaati peraturan yang telah ditandatangani di atas materai
Rp6.000;
-Fotokopi tanda pengenal (KTP/SIM/KK);
-Pasfoto berwarna ukuran 3 x 3 cm sebanyak enam lembar, dan 3 x 4 cm sebanyak
dua lembar;
-Hasil pemeriksaan kesehatan dari tim kesehatan Unnes yang dilakukan saat
verifikasi registrasi;
-Surat keterangan kewarganegaraan dan surat ijin dari Dikti bagi Warga Negara
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Asing (WNA);
-Khusus bagi calon mahasiswa yang melamar beasiswa Bidikmisi maka wajib
melampirkan Surat Pernyataan Peserta Program Bidikmisi yang dicetak melalui
laman registrasi.unnes.ac.id.
-Fotokopi ijazah terakhir yang telah dilegalisir dapat diserahkan ke Sub-Bagian
Registrasi dan Statistik BAAKK Unnes selambatnya pada tanggal 10 September
2012;
KETENTUAN LAIN
Hak sebagai calon mahasiswa dinyatakan GUGUR apabila:

1. Tidak memenuhi persyaratan pendaftaran yang telah ditentukan;
2. Memberikan keterangan yang tidak benar pada waktu pendaftaran
dan registrasi;
3. Tidak mengikuti pembekalan sesuai dengan jadwal yang telah
ditentukan
4. Tidak melakukan verifikasi registrasi pada waktu yang telah
ditentukan;
5. Tidak memenuhi ketentuan dan persyaratan kesehatan calon
mahasiswa baru.

Seluruh biaya yang telah dibayarkan tidak dapat ditarik kembali.

