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KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 

UNIVERSITAS HASANUDDIN 
JALAN PERINTIS KEMERDEKAAN KM.10 MAKASSAR 90245 

Telp./Faks. (0411) 586028, 0411-586200(SALURAN 1003); http://unhas.ac.id/pmb Email : vicerector1@unhas.ac.id 

                      
Makassar, 25 Mei 2012 

INFORMASI REGISTRASI ULANG SNMPTN 2012 JALUR UNDANGAN 
Nomor :9740/UN4/UM13/2012 

 
Kepada  :  Calon Mahasiswa Universitas Hasanuddin TA. 2012/2013 yang diterima melalui seleksi SNMPTN 

Jalur Undangan 
Isi berita :  Saudara yang dinyatakan lulus seleksi SNMPTN 2012 Jalur Undangan, diwajibkan: 
   

1. Membayar biaya pendidikan di Bank BTN (semua cabang BTN) dengan membawa Kartu Tanda Peserta 
pada tanggal 01 – 09  Juni 2012 dengan rincian seperti pada lampiran-1; 

2. Mengisi formulir pendaftaran ulang secara Online di http://unhas.ac.id/pmb tanggal 01 – 09  Juni  2012; 
3. Mengikuti Verifikasi Akademik di Gedung Baruga A. P. Pettarani  

pada tanggal 12 Juni 2012 pukul 09:00 WITA dengan membawa kelengkapan seperti pada  lampiran-2; 
4. Mendaftarkan diri di Gedung Registrasi Unhas sesuai jadwal masing-masing calon di laman 

http://unhas.ac.id/pmb/ (terlampit di surat panggilan) dengan membawa kelengkapan seperti pada lampiran-3; 
5. Mengikuti pemeriksaan kesehatan saat mendaftar (poin 4), yang dilakukan oleh Tim Kesehatan Universitas 

Hasanuddin. 
6. Calon penerima beasiswa Bidik Misi akan mengikuti wawancara dengan tim verifikasi pada saat verifikasi 

(point 3) dengan membawa kelengkapan seperti pada lampiran-4; 
 

Jika Saudara tidak datang tepat waktu atau tidak dapat memenuhi  ketentuan 1, 2, 3, 4  dan 5 di atas, maka 
hak Saudara sebagai mahasiswa baru Universitas Hasanuddin tahun akademik 2012/2013 dinyatakan gugur, 
sedangkan bila Saudara tidak memenuhi  hasil verifikasi poin 6 di atas maka Saudara dinyatakan gugur 
sebagai penerima beasiswa Bidik Misi. 

 
Kami sampaikan agar Saudara tidak mempercayai siapa pun jika ada permintaan selain yang tercantum dalam 
informasi ini serta melaporkan kepada panitia bila menemukan hal demikian. 
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Lampiran-1 

Biaya pendidikan sebesar  Rp 1.575.000,- (satu juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) untuk prodi 
kelompok eksakta, Rp. 1.425.000.- (satu juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah) untuk non-eksakta, 
dan Rp 825.000,- (delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah) untuk penerima beasiswa Bidik Misi,  dengan 
perincian: 

Prodi Kelompok  
Eksakta Biaya, Rp.   

Prodi Kelompok non-
Eksakta Biaya, Rp 

 

Penerima Beasiswa 
Bidik Misi 

Biaya, 
Rp 

Pemeriksaan 
data/registrasi 

350.000,-   Pemeriksaan 
data/registrasi 

350.000,- 

 

Pemeriksaan 
data/registrasi 

350.000,- 

SPP sm. awal tahun 
2012/2013 

750.000,-   SPP sm. awal tahun 
2012/2013 

600.000,- 

 

SPP sm. awal tahun 
2012/2013 

0.,- 

Basic Study Skill (BSS) 125.000,-   Basic Study Skill (BSS) 125.000,- 

 

Basic Study Skill (BSS) 125.000,- 

Pembinaan 
Kemahasiswaan 

350.000,-   Pembinaan 
Kemahasiswaan 

350.000,- 

 

Pembinaan 
Kemahasiswaan 

350.000,- 

JUMLAH 1.575.000,-   JUMLAH 1.425.000.- 

 

JUMLAH 825.000.- 
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Lampiran-2 
 

a. Surat Panggilan (dapat diprint setelah membayar dan mengisi formulir di laman http://unhas.ac.id/pmb ); 
b. Kartu Tanda Peserta Seleksi SNMPTN Undangan (print out); 
c. Formulir pendaftaran yang telah diisi secara Online melalui laman http://unhas.ac.id/pmb ;  
d. Foto copy resi pembayaran biaya pendidikan dan registrasi dari bank BTN 
e. SKHU atau Surat Keterangan Lulus 2012 (SKL) Asli dan Foto copy SKHU/SKL yang telah disahkan oleh 

kepala sekolah 1 rangkap; 
f. Buku Rapor asli dan foto copy yang telah disahkan oleh kepala sekolah berisi nilai prestasi 

akademik semester 1 s/d 6. 
 

 Semua berkas disimpan dalam stofmap folio warna merah untuk eksakta dan warna kuning untuk non 
eksakta 

 Berpakaian rapi dan sopan (tidak mengenakan kaus oblong), baju putih, celana hitam untuk laki-laki, 
rok hitam untuk wanita dan memakai sepatu. 

  

http://unhas.ac.id/pmb
http://unhas.ac.id/pmb
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Lampiran-3 
 

a. Surat Panggilan (print out); 
b. Kartu Tanda Peserta Seleksi SNMPTN Undangan (print out); 
c. Formulir pendaftaran yang telah diisi secara Online melalui laman http://unhas.ac.id/pmb ;  
d. Resi pembayaran biaya pendidikan dan registrasi dari bank BTN 
e. Buku Rapor asli dan foto copy yang telah disahkan oleh kepala sekolah berisi nilai prestasi 

akademik semester 1 s/d 6. 
f. STTB asli dan fotokopi STTB yang telah disahkan oleh kepala sekolah 1 rangkap. 
g. SKHU Asli dan Foto copy SKHU yang telah disahkan oleh kepala sekolah 1 rangkap. 
h. Sertifikat/piagam prestasi bidang olah raga/seni/keilmuan dan pendukung lainnya (bila ada). 
i. Pas foto warna ukuran 3 x 4 cm sebanyak 3 lembar (Max 1 bulan terakhir dengan kualitas foto studio 

bukan foto dari handpone),  
j. File pas foto warna 4 x 6 cm maksimal kapasitas100kb. 

  

http://unhas.ac.id/pmb
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Lampiran-4 
 

a. Print Out Formulir pendaftaran bidik misi yang telah diisi secara Online melalui laman 
http://bidikmisi.dikti.go.id 

b. Foto rumah ukuran 5R, diambil dari 4 sisi, muka, samping, dan belakang; 
c. Keterangan penghasilan orang tua (ayah dan ibu), atau slip gaji untuk PNS bulan Juni 2012; 
d. Kartu Keluarga beserta foto copy 1 rangkap ; 
e. Rekening Listrik bulan terakhir; 
f. Keterangan prestasi akademik dan ekstra kurikuler (sertifikat/piagam prestasi bidang olah 

raga/seni/keilmuan); 
g. Buku Rapor asli dan foto copy yang telah disahkan oleh kepala sekolah berisi nilai prestasi 

akademik semester 1 s/d 6. 
h. Pasfoto terbaru ukuran 4x6 cm berwarna sebanyak 1 lembar. 

 


