KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
T]NIYERSITAS SYIAH KUALA
DARUSSALAM, BANDA ACEH 23111
Telepon: (065 1 ) 7553205, 7 553248, 7 554)94, 7 554395, 7 554396, 7 554398
Faximile: (065 l) 7 5 54229, 7 55 124 l, 7 5527 30, 7 553408
Laman : www.unsyiah.ac,id, Surel: persuratan@unsyiah,ac.id

PENGUMUMAN
Nomor. 333 1,/uN I I ffM.00.02/2021
Sehubungan dengan pengumuman kelulusan mahasiswa baru jalur SMMPTN beserta Calon
mahasiswa lulusan SNMPTN dan SBMPTN Universitas Syiah Kuala yang sudah lulus tetapi
belum melakukan pendaftaran ulang, maka benkut tahapan pendaftaran ulang (jadwal dan tata
cara) yang harus ditempuh oleh calon mahasiswa jalur SMMPTN beserta SNMPTN dan
SBMPTN tahun 2021.

L

Pengisian biodata Uang Kuliah Tunggal Berkeadilan (UKTB)
a- Pengisian secara online melalui laman: https://uktb.unsyiah ac.id
b. Waktu Pengisian UKTB mulai tanggal 19 27 luli 2021;
SyaraVdokumen yang pengisian biodata Uang Kuliah Tunggal Berkeadilan (UKTB)
adalah :
File Scan SK pangkat terakhir orang tua khusus ASN USK. Sedangkan ASN non
laman: hftps://berkasTNVPOLRI diunggah
pada
20
Agustus
202 l.
tanggal I 5 Juli akademik.unsyiah.ac.id
File scan Kartu Keluarga dalam format JPG;
File scan Kartu Tanda Mahasiswa USK (bagi yang memiliki saudara kandung
yang sedang studi di USK) dalam format JPG;
File scan Rekening Listrik 3 bulan terakhir dalam format JPG;
File scan Rekening Air PDAM 3 bulan terakhir (ika menggunakan PDAM) dalam
format JPG;
File scan Foto Rumah Orang Tua dalam format JPG;
Lokasi alamat Rumah Orang Tua latitude,longtitude pada google map;
File scan Surat Keterangan Lulus SLTA tahun 2021 dalam format JPG,
File scan surat keterangan Kesehatan Mata (Buta Wama) yang dikeluarkan oleh
Rumah Sakit Pemerintah Daerah atau Puskesmas setempat dalam format JPG.
Catatan jika tidak melakukan upload file scan surat keterangan Kesehatan
Mata (buta wama) maka calon mahasiswa tidak bisa melakukan
pembayaran UKTB,
File scan surat pemyataan bersedia dipindahkan ke prodi baru apabila dinyatakan
buta warna keseluruhan autu buta warna sebahagian (parsial) dalam format JPG
d. Penerima/calon penerima KIP Kuliah diwa.libkan mengisi UKTB (I(husas Lulusan
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Sebelum melakukan pengrsian UKTB diharapkan dapat membaca petunjuk pengisian
borang UKTB USK Tahun 2021 yang tersedia pada situs ; https://uktb.unsyiah.ac. id
dan tutorial UKT.

Pembayaran Uang Kuliah Tunggal Berkeadilan (UKTB) mulai Tanggal 22 Juli s.d 3
Agustus 2021 secara host to host melalui Bank Mandiri, Bank Rakyat Indonesia, Bank
Tabungan Negara Syariah, Bank Aceh Syariah, dan Bank Syariah Indonesia.
Cetak Nomor Pokok Mahasiswa (NPM) Sementara dilakukan pada tztggal 28 Juli sd 4
Agustus 2021 melalui laman: https://uktb.unsyiah.ac. id, menu cetak KTMS (bagi yang
sudah melakukan pelunasan UKTB). Pengaktifan email yang tertera pada KTMS dilakukan
setelah unduh KTMS.
Untuk memudahkan proses registrasi ulang calon mahasiswa baru lulusan SMMPTN 2021
dihimbau untuk melihat :
a. Profil USK pada laman youtube Unsyiah TV.
b. Aktivasi Akun Email pada laman youtube Osimpus Unsyiah
c. Tutorial KRS Online pada laman youtube Osimpus Unsyiah.

5.

Pengisian KRS dilakukan secara online pada tanggal 28 Juli - 5 Agustus 2021 pada laman:
https://krsonline. unslah. ac. id
Informasi bagi penerima,/calon penerima KIP Kuliah dapat dilihat dengan bergabung dalam
group TELEGRAM hnps://t. me/KIP_Kuliah_USK_202 (Khusus Lulu sa n SNM?TN
dan SBMPTN)
Pengenalan p€rpustakaan, pengenalan OSIMPUS dan hal lain yang berkaitan dengan
proses registrasi mahasiswa baru Tahun Alademik 2 021-2022 akan diumumkan kemudian,
Upload Berkas Akademik dan Pasphoto (menggunakan layar dan baju almamater sesuai
template yang ada pada laman: https://berkas-akademik. unsyiah.ac. id) setelah mengisi
biodata online pada laman. https://krsonline. unsyiah.ac.id untuk mendapatkan KTM.
Bagi Mahasiswa lulusan Jalur SNMPTN dan SBMPTN yang sudah mendapatkan NPM
diharuskan meng-upload berkas registrasi online dan pasphoto (menggunakan layar dan
baju almamater sesuai template yang ada pada laman. https://berkasakademi k. unsyiah.ac. id) unhrk mendapatkan pembuatan KTM.
10. Merujuk pada pengumuman Nomor: 3286/UN I l/TM .07 .00/2021, maka bagi mahasiswa
baru SNMPTN,SBMPTN dan SMMPTN pada saat pengisian KRS diwajibkan untuk
mengupload bukti Vaksinasi Covid-I9 atau surat keterangan terkait vaksinasi atau surat
pernyataan belum bisa vaksinasi disertai alasan yang jelas dan diketahui oleh orang
tua/wali yang bersangkutan pada laman https://krsonline, unsyah.ac. id.
I L Dihimbau kepada calon mahasiswa baru unnrk selalu melihat pengumuman pada laman:
www.unsyiah.ac id; http://pmb. unsyiah.ac. id; http://kemahasiswaan. unsyiah.ac
dan
dapat menghubungi No Hp berikut : 08116701962 (ULT) atau 08116752000 (Halo
Humas).
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Demikian di sampaikan untuk dapat dimaklumi

anda Aceh, 14 Juli 2021
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