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KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS SEBELAS MARET

Jl. Ir. Sutami No. 36 A Kentingan Surakarta
Telepon ( 027 l) 646994 Faksimile (027 l) 646655

PENGUMUMAN

REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET

NOM O R 4ry^,rN 27 tP P t 2020

TENTANG

HASIL SELEKSI CALON MAHASISWA BARU PROGRAM DIPLOMA

JALUR SELEKSI UTAMA MASUK DIPLOMA (SUMD) GELOMBANG-I

UNIVERSITAS SEBELAS MARET
TAHUN 2O2O

Pengumuman hasil Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru (SPMB) Program Diploma Jalur
Seleksi Utama Masuk Diploma (SUMD) Gelombang 1, Universitas Sebelas Maret ([INS)
Tahun 2020 dapat dilihat di laman httnsr//somb.uns.ac.idy'site/nenqumuman mulai tanggal
30 Juli 2020 pukui 17:00. Pimpinan beserta seluruh Sivitas Akademika Univercitas Sebelas
Maret mengucapkan selamat bagi yang lolos seleksi sebagai calon malasiswa baru Program
Diploma Universitas Sebelas Maret tahun akademik 2020D021.

Selanjutnva calon mahasiswa baru harus melakukan langkahJangkah sesuai jadwal berikut:

A. 30 Juli - 2 Agustus 2020 (sampai pukul 16:00 WIB): Mengisi Biodata Calon
Mahasiswa
Calon mahasiswa baru harus mengisi biociata (mengacu pada data yang telah diisikan
pada saat pendaftaran SUMD) dan mengunggah fle pendukung melalui laman
https://spmb.uns.ac.id/biodata dengan menggunakan nomor pendaftaran SUMD 2020
<ian tanggal lahir.

B. 3 Agustus 2020 pukul 16.00 WIB: Pengumuman Uang Kuliah Tunggal (UKT)
Unr.,zersttas Sebelas Maret akan mengumumkan besaran UKT untuk masing-masing
calcn nahasiswa baru melalui laman https://spmb.uns.ac.id/ukt. Jika merasa besaran
LKT 1,ang ditetapkan terlalu tinggi, calon mahasiswa dapat mengajukan permohonaa
perubahan UKT sesuai jadwal yang ditentukan.

C. 3 - 5 Agustus 2020 (sampai pukul 16.00 WIB): Permohonan Perubahan UKT
Calon mahasiswa dapat mengajukan permohonan perubahan UKT dengan mengisi
apliilasi dan memenuhi persyaratan seperti tercantum pada laman
https ://spmb.uns.ac.id/perubahanukt.

D. 3 - f4 Agustus 2020: Pembayaran UKT dan Registrasi Online (bagi yang tidak
mengusulkan perubahan UKT)
i . Calon mahasiswa dapat membayar UKT melalui teller Bank BNI atau Bank BTN atau

Bank Mandiri atau Ba-nk Jateng (pilih salah satu) di kantor cabang terdekat dengan
menunjukkan Nomor Pendaftaran SUMD UNS yang tertulis di Kartu Tanda Peserta
SLirVtD Saudara. Pembayaran di luar targgal tersebut tidak dapat dilayani, dan calon
nanasiswa dianggap mengundurkan diri dari proses seleksi calon mahasiswa baru
;aiur SUMD.



2. Sete,ah melakukan pembayaran, caion mahasiswa harus mengisi formulir regishasi
melalui https://siakad.uns.ac.id. Klik '.Login'', kemudian pilih .,Registrasi Maru"
kemudian masukkan nomor pendaftaran dan PIN yang tertera pada kuitansi
pembayaran dari Bank, kemudian cetak (print out) forrn isian registrasi online yang
telah diisi lengkap.

3. Sete ah melakukan pernbayaran dan registrasi online, calon mahasiswa harus
ren3unggah dan mengirim berkas seperti dijelaskan pada Bagian F pengumuman ini.

E. 7 Agusrus 2020: Penetapan UKT Perubahan
Calon r'-tahasiswa pemohon perubahan UKT dapat melihat penetapan UKT Perubahan
pada leman httos://somb.uns.ac.id/hasilnerubahan. Selanjutnya calon mahasiswa
meiakutian pembavaran UKT selambaf lambatnya tanggal 14 Agustus 2020 dan
melaku:<an oroses registrasi sebagaimana dijelaskan pada Bagian D.2 dan D.3 di atas.

F. "l - 15 r'.gustus 2020: Unggah dan Kirim Berkas
Set:lah melakukan registrasi online, calon mahasiswa harus mengunggah dan
nergirimkan dokumen registrasi melalui laman https://siakad.uns.ac.id pada menu
ondesk Berkas yang diunggah dan dikirim terdiri dari :

I P:'int Karnr Tanda Pesena SUN4D tahun 2020;
L Pis foto berwama ukuran 3 x 4 cm : I lembar:
:- C cpy buku rapor yang dilegalisasi oleh Kepala Sekolah;
.i CJpy Serlifikat Akreditasi Sekolah yang telah dilegalisasi Kepala Sekolah;
5. Crpy Ijazah yang sudah dilegalisasi Kepala Sekolah;
6. CJpy Senifrkatipiagam bagi yang memiliki dan telah dilegalisasi;
,. Copy bukti pembayaran UKT dari Bank rangkap 2 (dua);
E. Copy identitas (KTPrSiM,4(K/Paspor) 1 lembar;
!i. S lrat keterangan pemeriksaan kesehatan dari dokter sesuai dengan yang diunggah

pacia waktu pengisian biodata;
10. SiLrat pernyataan kesanggupan membavar sesuai dengan UKT yang ditetapkan oleh

t-\S. Form surar pernyaraan dapat diunduh setelah login di
https ://spm b.uns.ac.id/ukt;

iL Sr.rar keterangan penghasilan orang tua sesuai ketentuan (PNS / TNI / POLRI /
Pegawai Swasta: Surat Kererangan dari Instansi); (Petani / Wiraswasta / Pekerja
iniormal: Surat Keteralgan riari Kepaia Desa,/Lurah);

l:.3crkas yang diunggair dalam rangka permohonan perubahan UKT (khusus bagi
yang mengajukan); dan

ri. Vembuat laporan sosialisasi pencegahan Covid-l9 dengan media online atau
ot ine sesuai format yang ada dalam https://siakad.uns.ac.id. Materi sosialisasi
dapat diunduh di laman httos:i/spmb. uns.ac.idl

Semt.a berkas tersebut Ci atas (angka 1 s/d 12) dimasukkan dalam amplop coklat. Pada
sampul bela-kang kanan atas. tuliskan informasi nomor pendaftaran SUMD, nama,
progrirn studi dan nomor HP dengan spidol warna merah, kemudian kirimkan melalui
jasa p :ngiriman paling lambat tanggal 15 Agustus 2020 (Cap Pos) ke alamat:



Direktur Sekolah Vokasi
Cq. Koordinator Bid. Akademik

Universitas Sebelas Maret
Jl. Kol. Sutarto 150 K, Jebres, Surakarta 57126

G. Sanksi
Ca.lon rnahasiswa akan dibatalkan haknya sebagai mahasiswa baru Universitas Sebelas
Maret. aoabila ternyata:

1 . iiCal< memenuhi persyaratan registrasi sebagaimana telah ditetapkan di atas;
2. \{emberikan keterangan yaog tidak benar;
3. Terla-mbat melakukan registrasi sesuai jadwal yang telah ditetapkan.

H. Lain-Lain
1. Calo:r mahasiswa yang menyertakan sertifikat Hafidz Qur'an saat pendaftaxan SUMD

'"r'ajib mengikuti uji hafalan pada tanggal l8 Agustus 2020 dengan menggunakan

aplikasi Zoom Cloud Nleeting melalui gadget masing-masing. Jadwal detail akan
diinformasikan kemudian. Apabila calon mahasiswa tersebut tidak mengikuti
kegi:.tan uji hafalan atau tidak memiliki kemampuan 5ssrrai dslgan sertifikat yang
diiar.rpirkan, maka aka::i dilakukan pemindahan ke prodi lain atau dibatalkan status

!-,-iui,rsannya. Daftar mairasiswa yang menyertakan sertifikat Hafrdz Qur'aa dapat
.'iilih:..t paCa laman https://spmb.uns.ac.id.

2. Jika calon mahasiswa mengundurkan diri seteiah melakukan pembayaran UKT dan
registrasi, semua biaya yang reiah dibayarkan ke IINS tidak dapat ditarik kembali, dan
iapai diperhitungkan hanya jika calon mahasiswa tersebut diterima di program studi
air cli lingkungan INS.

3. informasi lebih lanjut tentang regisrrasi dapat dibuka di laman
https ://akademilcuns,ac.id.

30.Iuli 2ti20

Jamal Wiwoho, SH, M.H
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