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PENGUMUMAN
NOMOR

:

tTyg

iln.11tB.tpp.00.9 t04t2021

Bagi calon mahasiswa baru lAlN syekh Nurjati cirebon yang telah dinyatakan lulus
jalur sPAN-PTKIN tahun 2021 agar melakukan pendaftaran ulang dengan ketentuan
sebagai berikut:

A.

B.

Waktu Pendaftaran Ulang
1 . Pengisian biodata calon
2. Pengumuman besaran
3. Pembayaran Uang Kuliah Tunggal

mahasiswa
UKT
(UKT)

23 April 2021
27 Mei2021
2 - 16 Juni2021
13

-

Prosedur Pendaftaran Ulang
1. Mengisi biodata di sc.svekhnuriati.ac.id/spmb pada tanggal 15 - 23 April 2021
dengan melakukan:
Klik Login lalu masukan lD Pendaftaran dan Password 123;
Mengisi data sesuai format yang tersedia pada website;
Selanjutny a klik link kemahasiswaan.svekhnuriati.ac.id
Login dengan lD Pendaftaran dan Password 123;
2. Unggah dokumen sesuai dengan kolom tersedia:
Kartu Tanda Peserta SPAN-PTKIN 2021;
KTP calon mahasiswa dan orangtua;
Kartu Keluarga (KK);
Keterangan penghasilan atau Slip Gaji bulan Maret2021 untuk PNS, TNI/Polri,
dan karyawan/karyawati swasta, atau surat keterangan penghasilan orang
tua/wali dari desa/kelurahan bagi yang bekerja sebagai petani, pedagang, dan
sejenisnya;
Foto rumah orangtua tampak depan, samping, ruang tamu, ruang keluarga.,
dapur, serta kamar mandi (format jpeg/jpg);
Bukti Bayar SPPT Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) terakhir;
Bukti pembayaran listrik pascabayar atau struk listrik prabayar (token);
Bagi calon mahasiswa yang orangtuanya (ayah atau ibu atau keduanya) telah
meninggal dunia, dapat mengunggah surat kematian yang dikeluarkan
pemerintah desa/kelurahan setempat;
Piagam/sertifikaUsyahadah yang menunjukkan prestasi akademik maupun
non akademik, apabila memiliki;
Surat pernyataan kebenaran data yang disampaikan (form terlampir)
ditandatangani dan bermaterai Rp. 10.000;
Surat pernyataan siap mengikuti seluruh program pendidikan dan siap
mematuhi tata tertib mahasiswa lAlN Syekh Nurjati Cirebon (form terlampir)
ditandatangani dan bermaterai Rp. 10.000.
Seluruh dokumen di atas discan dan diunggah dalam format pdf, kecuali foto
dalam format jpeg/jpg.
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3. Membayar Uang Kuliah Tunggal (UKT) pada tanggal 2-16 Juni2021, melaluiTeller
Bank Mandiri, atau melalui ATM Mandiri, atau Mobile Banking Mandiri, sesuai
kode biller yang tertera pada bukti registrasi online. Uang yang telah disetorkan di
bank tidak dapat ditarik atau diminta kembali;

.

4. calon mahasiswa yang tidak merakukan pendaftaran urang sampai batas waktu
yang telah ditentukan dianggap mengundurkan diri.
Demikian pengumuman ini disampaikan untuk diperhatikan dan dilaksanakan

sebagaimana mestinya.
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