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KELULUSAN DAN TAHAPAN REGISTRASI  

BAGI CALON MAHASISWA BARU  
YANG DINYATAKAN LULUS MELALUI SELEKSI MANDIRI 2013 

UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO TAHUN AKADEMIK 2013/2014 
 

I. Rektor Universitas Negeri Gorontalo dengan ini mengumumkan kepada nama-nama 
terlampir, dinyatakan lulus seleksi sebagai calon Mahasiswa Universitas Negeri Gorontalo 
tahun akademik 2013/2014 melalui Seleksi Mandiri tahun 2013. 

II. Nama-nama yang telah dinyatakan lulus tersebut segera melakukan proses registrasi 
dengan tahapan sebagai berikut: 

1. Calon mahasiswa baru Universitas Negeri Gorontalo (UNG) tahun akademik 2013/2014 
yang lulus melalui Seleksi Mandiri 2013 dapat dilihat diwebsite UNG pada alamat 
http://pmb.ung.ac.id dan papan pengumuman Biro Administrasi Akademik, 
Kemahasiswaan, Perencanaan dan Sistem Informasi (BAAKPSI) UNG. 

2. Membayar biaya Uang Kuliah Tunggal (UKT) sejumlah yang telah ditentukan (sesuai 
hasil verifikasi jurusan/ program studi) dan biaya kegiatan Masa Orientasi Mahasiswa 
Baru (MOMB).  

3. Verifikasi penetapan UKT untuk masing-masing calon mahasiswa akan 
dilaksanakan mulai tanggal 1 sampai dengan 5 Agustus 2013, bertempat di masing-
masing jurusan/program studi. Verifikasi dilakukan melalui wawancara langsung dengan 
orang tua/ wali yang menanggung calon mahasiswa. Bagi orang tua/ wali calon 
mahasiswa tidak hadir pada saat yang telah ditetapkan tersebut, dianggap setuju dengan 
penetapan biaya UKT oleh jurusan/ program studi. 

4. Pembayaran biaya UKT dan MOMB mulai tanggal 12 sampai dengan 19 Agustus 
2013. Tempat pembayaran UKT: kantor Cabang/KCP/Kantor Unit BRI di seluruh 
Indonesia. Khusus biaya MOMB disetorkan hanya melalui BRI cabang Gorontalo saja. 

5. Setiap calon mahasiswa diwajibkan untuk membuka rekening pada BRI cabang 
Gorontalo. 

6. Saat melakukan pembayaran,  sebutkan nama dan nomor peserta saudara kepada 
petugas Bank seperti yang tercantum dalam kartu tanda peserta Seleksi Mandiri 2013.  

7. Biaya UKT yang telah dibayarkan untuk dan atas nama mahasiswa yang 
mengundurkan diri dengan alasan apapun tidak dapat dikembalikan dan atau 
dialihkan untuk pembayaran biaya pendidikan bagi mahasiswa lain, maupun 
program/jenjang jalur pendidikan lain.  

8. KETENTUAN LAIN  
Hak sebagai mahasiswa dinyatakan gugur apabila :  
a. Tidak memenuhi persyaratan pendaftaran yang telah ditetapkan.  

b. Memberikan keterangan tidak benar pada waktu pendaftaran.  

c. Tidak melakukan pendaftaran pada tenggang waktu yang telah ditentukan.  

III. Hal-hal yang belum jelas terkait dengan registrasi, dapat ditanyakan langsung di BAAKPSI 
UNG. 

   Gorontalo, 30 Juli 2013 
   Rektor,  
   
  TTD 
 
  Dr. Syamsu Qamar Badu, M.Pd. 
  NIP. 19600603198603 1 003 


