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PENGUMUIN
NOI{a3wN357Epz2022
TENTANC

SYARAT DAl\l PROSEDUR PENDAFTARAl\l ULANC CALON MAHASISWA BARU
UNIVERSITAS NECERI PADANC YANG LULUS/DITERIMA MELALUI JALUR SNMPTl\I TAHUN 2022

Diberitahukan kepacla calen mahasiswa baru Universitas Negeri Padang yang dinyatakan
lulus dan diterima meLalui jalur Seleksl Naslonal Masuk Perguruon Tlnggl Negerl (SNMPTl\l)

Tahun 2022 dengan ketenfuan sebagai berikut:

A.

Saudara diminta untuk segera mengisi Borong Blodatcl dan merigunggah dokumen
pendukung
calen
Mahasiswa
Baru
secara
online
pada
laman
htlD://sDmb.uno.ac.Id/biodata dciri tanggal 6 s.d.18 April 2022.

Dokumen pendukung yang dlupload adalah :
1.

Scan Bukti tanda peserta SNMPTN Tahun 2022;

2.

Foto yang memuat : wajah peserta, halaman identitas rapor dan tanda peserta
SNMPTN 2022 clciidm satu foto;

3.

Upload Scan halaman identitas dan Nilai Rapor dari kelas 1 s.d. 3 (semester I s.d. 5)

4.

Surat Keterangan/bukti Penghastlan/Gaji Orang Tua/Wan, dengan ketenfuan sebagai
berikut :

a. PNsnNl/POLRl dari Bendaharawan Gciji
b. BUMN/BUMD/Perusahaan dari Pimpinan Perusahaan

c. Wiraswasta/Petani/Nelciyanrserabutan atau selain 2 point di atas, menggunakan
surat keterangan penghasilan dari Lurah/Kepaid Desa/Wali Nagari/Camat.
d. Jika Sumber bfaya dari orang tua dan ayah mcisih hidup atau sudan meninggal
tetapi masih ado penghasiidn (pensiun) maka bukti penghas"an ayah harus
diupload berapapun penghasilannya.
e.Jika Sumber biaya dad orang tua dan lbu punya penghasilan maka bukti
penghasilan lbu juga harus diupload.
f. Jika sumber biaya dari wan maka bukti penghasilan wan harus diupload.
5.
6.

Karfu Keluarga
Bukti Pembayaran Rekening Listrik (bagi yang sumber ristriknya dari PLN) 1 (satu) bulan

terakhir, bagi yang menggunakan listrik prabayar (token) yang diupload adaidh bukti
pembelian token tersebut
7.

Bukti Pembayaran Rekening Air (bagi yang sumber dciri PDAM) 1 (satu) bulan terakhir

8.

mka acfa)
Bukti Pembayaran PBB (Pajak Bumi dan Bangunan) 3 tahun terakhir, diupload salah

satu saja
9.

STNK dan Bukti Pembayaran Pajak kendaraan (bagi yang memiliki mobn/motor) 3
tahun terakhir, diupload salah satu saja
10. Dokumen idin seperti surat keterangan tidak mampu dari lurah/Kepala Desa/Wali
Nagari/Camat atau Kartu Indonesia Pintar (KIP) mka ado)

11. Upload file toto sebcigai berikut :

a. Foto Keluarga

b. Foto rumah tampak depan
c. Foto Ruang Tamu
d. Foto Ruang Keluarga
e. Foto Dapur
f. Foto MCK
12. Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP-K) bagi colon mahasiswa yang mengusulkan KIP-K.

13. Contoh dokumen yang diminta dapat dilihat di uri httDs://sDmb.uno.ac.id/blodata
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B.

Melihat hasil verifikasi rapor dan besaran Uang Kuliah Tunggal (UKT) pada tanggal 23 Aprll

2022 di lama n httDs://spmb.uno.ac.id/hasil-verifikasi
C.

Penetapan penerima KIP-K (bagi pengusul KIP-K) ditentukan setelah lulus verifikasi KIP-K

dan yang tidak lulus verifikasi KIP-K diwajibkan membayar UKT sesuai ketentuan yang
berlaku.

Jika hasil verifikasi niloi ropor asli terdapat perbedaan dengan nilai rapor yang dientrikan atau

di-upload sewaktu pendaftaran (mark up nilai atau pemalsuan dokumen), maka hoknya
sebagai colon mahasiswa UNP akan dibatcllkan dan bagi calon mahasiswa yang tidak
melaksanakan pelaporan sesuai jadwal yang telah ditetapkan, maka dianggap
mengundurkan diri.

Demikian pengumuman ini dibuat untuk dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

