
 
 
 
 

 
 
 

 
PENGUMUMAN  

Nomor  6643/UN37/DT/2013 
TENTANG 

REGISTRASI CALON MAHASISWA BARU  
HASIL SELEKSI PENERIMAAN MAHASISWA UNNES (SPMU) 

TAHUN 2013 
 
 

Berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 263/P/2013 
tanggal 25 Juli 2013, tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Jalur SPMU  Tahun 2013 
Universitas Negeri Semarang, maka peserta yang dinyatakan lulus seleksi sesuai 
program studi pilihannya diwajibkan untuk melaksanakan rangkaian kegiatan 
registrasi mahasiswa baru dengan ketentuan sebagai berikut.  
 
A. PENGISIAN DATA POKOK, PEMBAYARAN BIAYA PENDIDIKAN DAN 

REGISTRASI ONLINE 
1. Setiap calon mahasiswa baru wajib mengisi borang isian data diri serta 

mengunggah/upload dokumen yang diprasyaratkan secara online melalui 
laman http://datapokok.unnes.ac.id mulai tanggal 26 Juli s.d. 29 Juli 2013. 

2. Setiap calon mahasiswa baru (kecuali bagi pelamar BIDIKMISI) membayar 
biaya pendidikan yang disebut Uang Kuliah Tunggal (UKT) yang dibayarkan 
sama untuk setiap semester. Bagi calon mahasiswa yang tidak melakukan 
finalisasi pengisian borang isian data diri , maka dianggap memilih besaran 
Uang Kuliah Tunggal (UKT) kategori tertinggi (kategori V). Penetapan besaran  
biaya pendidikan (UKT) yang harus dibayar setiap calon mahasiswa baru 
diumumkan pada tanggal 31 Juli 2013 di laman http://registrasi.unnes.ac.id. 

3. Pembayaran biaya pendidikan (UKT) dilakukan mulai tanggal 31 Juli s.d. 13 
Agustus 2013,  melalui Bank BNI 1946, BRI, BTN, dan Bank Mandiri di 
seluruh Indonesia. Pembayaran dilakukan dengan cara membayar langsung 
melalui teller  dengan menunjukkan Kartu Peserta SPMU  2013.  

4. Calon mahasiswa baru wajib melaksanakan registrasi secara online melalui 
laman dengan alamat http://registrasi.unnes.ac.id., mulai tanggal 31 Juli 
s.d. 14 Agustus 2013 dengan syarat telah melunasi biaya pendidikan (kecuali 
calon mahasiswa pelamar BIDIKMISI). Selanjutnya mencetak Formulir 
Registrasi (FORM R1), dan Surat Pernyataan menaati peraturan (FORM R2). 
 

B. VERIFIKASI REGISTRASI 
1. Seluruh calon mahasiswa baru wajib hadir dalam kegiatan Verifikasi 

Registrasi yang akan dilaksanakan pada hari Rabu, 14 Agustus 2013 mulai 
pukul 08.00 s.d. 15.30 WIB, bertempat di Gedung Auditorium Unnes Kampus 
Sekaran Gunungpati Semarang. 
 

 
 
 



 
 
 
 
 

2. Dalam kegiatan Verifikasi Registrasi calon mahasiswa wajib menyerahkan 
berkas yang meliputi: 
a. Bukti setor lunas pembayaran biaya pendidikan, kecuali untuk calon 

mahasiswa pendaftar program Bidik Misi; 
b. Formulir Registrasi Online (FORM R1) yang dicetak melalui laman 

http://registrasi.unnes.ac.id dan telah ditempeli pasfoto berwarna ukuran 
3x4 cm; 

c. Surat Pernyataan menaati peraturan di Unnes (FORM R2) yang dicetak 
melalui laman http://registrasi.unnes.ac.id. yang telah ditandatangani di 
atas meterai Rp6.000; 

d. Kartu peserta SPMU 2013 (asli); 
e. Fotokopi ijazah atau fotokopi SKHUN (jika ijazah belum terbit) yang telah 

dilegalisir oleh kepala sekolah dengan menunjukkan aslinya; 
f. Fotokopi tanda pengenal (KTP/SIM/KK); 
g. Pasfoto berwarna ukuran 3 x 3 cm sebanyak enam lembar, dan 3 x 4 cm 

sebanyak dua lembar; 
h. Surat keterangan kewarganegaraan dan surat ijin dari Dikti bagi Warga 

Negara Asing (WNA); 
i. Dokumen pendukung yang telah di-unggah/di-upload pada pengisian 

program isian data diri calon mahasiswa. 
• Fotokopi KK (legalisir); 
• Fotokopi KTP orang tua; 
• Fotokopi Rapor  Asli yang telah dilegalisir; 
• Tagihan rekening Listrik Asli 3 bulan terakhir  jika ada; 
• Tangihan rekening Telpon 3 bulan terakhir jika ada; 
• PBB 1 tahun terakhir; 
• Slip gaji orang tua/Wali atau surat keterangan penghasilan dari 

kelurahan/kepala desa; 
• Foto copy STNK kendaraan bermotor; 

j. Bagi mahasiswa baru yang mempunyai kartu Askes (pekerjaan orangtua 
PNS/pensiunan PNS/purnawirawan TNI/POLRI) wajib menyerahkan 
fotokopi kartu askes yang bersangkutan untuk mendapatkan pelayanan 
kesehatan di Pusat Layanan Kesehatan Unnes. 

 
C. KEGIATAN MAHASISWA BARU 

1. Upacara Penerimaan Mahasiswa Baru Unnes dilaksanakan pada tanggal  
17 Agustus 2013 di fakultas masing-masing (pakaian: bawah hitam, atas putih 
dan berjaket almamater). 

2. Program Pengenalan Akademik (PPA) dilaksanakan  pada tanggal  19 s.d. 21 
Agustus 2013 di fakultas masing-masing. 

3. Orientasi Kepramukaan Perguruan Tinggi dilaksanakan pada tanggal 22 s.d.  
23 Agustus 2013. 

4. Kuliah semester gasal 2013/2014 dimulai pada tanggal 2 September 2013. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 
 

D. KETENTUAN LAIN  
1. Hak sebagai mahasiswa akan dibatalkan apabila: 

a. Tidak memenuhi persyaratan pendaftaran yang telah ditentukan; 
b. Memberikan keterangan yang tidak sesuai dengan keterangan pada waktu 

mendaftarkan diri, pengisian data diri, dan registrasi; 
c. Tidak melakukan Verifikasi Registrasi pada waktu yang ditentukan; 
d. Tidak memenuhi ketentuan dan persyaratan kesehatan calon mahasiswa 

baru. 
2. Seluruh biaya yang telah dibayarkan tidak dapat ditarik kembali.  

 

       Semarang,  25  Juli  2013 
  REKTOR  
 UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG, 
 
    
   TTD 
         
      
 FATHUR ROKHMAN  
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


