
KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS SEBELAS MARET

Jl. Ir. Sutami 36 A Kentingan Surakarta
Telepon ( 0271) 646994 Faksimile (0271) 646655

Calon mahasiswa baru yang dinyatakan lulus Seleksi Mandiri Universitas Sebelas Maret (SM-UNS)
diharuskan mengikuti proses registrasi sebagai berikut:

A. Mengisi Biodata Calon Mahasiswa (24 Juni s.d. 4 Juli 2017)
Calon mahasiswa baru diharuskan mengisi biodata (mengacu pada data yang telah saudara isikan pada
saat pendaftaran SM-UNS) dan mengunggah file pendukung yang dipakai melalui laman
http://spmb.uns.ac.id/biodata dengan menggunakan nomor pendaftaran SM-UNS 2017 dan tanggal lahir.

B. Pengumuman Uang Kuliah Tunggal (UKT) (5 Juli 2017)
Besaran UKT untuk masing-masing calon mahasiswa baru akan diumumkan melalui laman
http://spmb.uns.ac.id/ukt

C. Pembayaran UKT dan Registrasi online tanggal 5 s.d 10 Juli 2017 (bagi yang tidak mengajukan
sanggah)

1. Ketentuan Pembayaran Bagi Mahasiswa Sarjana ( S1 )
a. Pembayaran UKT dilakukan di Bank BTN. Pembayaran di luar tanggal tersebut tidak dapat

dilayani. Slip bukti pembayaran selanjutnya diserahkan pada saat registrasi.
b. Mengisi formulir registrasi melalui internet dengan alamat: http://siakad.uns.ac.id

klik ”Registrasi online” dengan PIN yang tertera pada kuitansi pembayaran Bank BTN,
kemudian cetak (print out) form isian hasil registrasi online yang telah diisi lengkap.

2. Ketentuan Pembayaran Bagi Mahasiswa Diploma ( D III/IV )
a. Membayar biaya pendidikan di Bank Negara Indonesia (BNI). Pembayaran diluar jadwal

tersebut tidak dapat dilayani. Slip bukti pembayaran selanjutnya diserahkan pada saat registrasi.
b. Mengisi formulir registrasi melalui internet dengan alamat http://siakad.uns.ac.id dan klik

“Registrasi online” dengan PIN yang tertera pada kuitansi pembayaran Bank BNI, kemudian
cetak (print out) form isian hasil registrasi online yang telah diisi lengkap.

D. Bagi Calon Mahasiswa yang Mengajukan Sanggah :
1. Masa pengajuan sanggah besaran Uang Kuliah Tunggal (6 s.d 7 Juli 2017 pukul 23.59 WIB)

Calon mahasiswa diberikan kesempatan untuk mengajukan sanggahan terhadap besaran UKT yang
ditetapkan dengan memberikan bukti-bukti pendukung secara online di
http://spmb.uns.ac.id/sanggah.

2. Wawancara untuk pengajuan sanggahan ( 11 s.d 12 Juli 2017 )
Wawancara calon mahasiswa yang mengajukan sanggahan diharuskan dengan membawa bukti-bukti
pendukung. Jadwal dan tempat wawancara akan diinformasikan kemudian di laman
http://spmb.uns.ac.id/sanggah.

Pembayaran Uang Kuliah Tunggal hasil sanggah dan Registrasi online tanggal 14 s.d 18 Juli 2017,
sesuai dengan mekanisme pada poin C.

E. Jadwal Pemeriksaan Dokumen (Registrasi On-desk)
Hari/Tanggal : Kamis, 20 Juli 2017
Pukul : 09.00 - 14.00 WIB
Tempat : Kampus Universitas Sebelas Maret Jl. Ir. Sutami No. 36 A Kentingan Surakarta.

Tempat on-desk di Fakultas masing-masing.

F. Dokumen yang harus disiapkan pada saat pemeriksaan dokumen (Registrasi On-desk)
Dengan menunjukkan dan/atau menyerahkan :
1. Kartu Tanda Peserta SM-UNS tahun 2017.
2. 1 (satu) set salinan/copy ijazah/STTB yang sudah dilegalisir Kepala Sekolah, untuk ijazah Paket C

dilegalisir Kepala Dinas Pendidikan Kota/Kabupaten setempat.
3. 1 (satu) set salinan/copy ijin tertulis dari Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan,

Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi yang sudah disahkan (bagi warga negara asing).
4. Bukti pembayaran UKT dari Bank dan fotocopy bukti rangkap 2 (dua).
5. Foto hitam putih ukuran 4 x 6 cm = 1 lembar, dan berwarna ukuran 2 x 3 cm = 2 lembar.
6. Copy identitas (KTP atau SIM atau KK) 1 lembar.
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7. Printout hasil registrasi melalui internet yang telah di isi lengkap.
8. Khusus mahasiswa S1 aplikasi kartu tanda mahasiswa (KTM) dan aplikasi pembukaan rekening

Bank BTN (form aplikasi bisa didownload lewat: http://spmb.uns.ac.id kemudian klik "Download
Aplikasi"), sedangkan untuk mahasiswa Diploma aplikasi pembukaan rekening BNI dan pembuatan
kartu mahasiswa diberikan petugas pada saat on desk.

9. Surat keterangan dari Dokter. (Nama-nama Prodi yang mensyaratkan untuk melampirkan surat
keterangan dokter seperti pada lampiran ini), formulir kebutuhan tes kesehatan dapat di download di
http://spmb.uns.ac.id/kesehatan.

10. Surat pernyataan kesanggupan membayar sesuai dengan UKT yang ditetapkan oleh UNS. Form
surat pernyataan dapat didownload di http://spmb.uns.ac.id kemudian klik "Download Aplikasi").

11. Surat pernyataan kebenaran biodata yang dibubuhi materai dan surat keterangan penghasilan orang
tua sesuai ketentuan (PNS / TNI / POLRI / Swasta) : Surat Keterangan dari Instansi), sedangkan
(Petani / Wiraswasta / Pekerja informal : Surat Keterangan dari Kepala Desa/Lurah).

Semua berkas (angka 1 s/d 11) dimasukkan dalam stofmap: warna merah untuk kelompok Saintek dan
untuk kelompok Soshum dimasukkan dalam stofmap warna biru.

F. SANKSI
Calon mahasiswa akan dibatalkan haknya sebagai mahasiswa baru Universitas Sebelas Maret, apabila
ternyata :
1. Tidak memenuhi persyaratan registrasi sebagaimana telah ditetapkan di atas;
2. Memberikan keterangan yang tidak benar;
3. Keterlambatan registrasi dari jadwal yang telah ditetapkan.

G. LAIN-LAIN
1. Apabila calon mahasiswa telah diterima pada salah satu program studi di UNS kemudian

mengundurkan diri, maka semua biaya yang telah dibayarkan ke UNS tidak dapat ditarik kembali,
kecuali karena diterima pada program studi lain di lingkungan UNS dana tersebut dapat
diperhitungkan untuk pembayaran prodi yang dipilih;

2. Informasi tentang registrasi calon mahasiswa baru Program Sarjana/Diploma lebih lanjut hubungi
Bagian Akademik Universitas Sebelas Maret Telp. (0271) 646994 Pesawat 331.
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