
 

 

 

 

 

 

P E N G U M U M A N 
Nomor: 1076/UN47.A1/LL/2013 

 

Sehubungan dengan pendaftaran Calon mahasiswa baru Universitas Negeri Gorontalo yang 

dinyatakan lulus melalui Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN) 2013, 

dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut: 

 

1. Diwajibkan melakukan penginputan biodata  calon mahasiswa UNG yang diisi secara on-line 

melalui  website http://siat.ung.ac.id yang telah dimulai tanggal 31 Mei sampai dengan 14 

Juni 2013. 
2. Melakukan pendaftaran kembali pada tanggal 18 dan 19 Juni 2013 Pukul 08.00-13.00 WITA 

bertempat di Gedung Indoor UNG dengan membawa kelengkapan berkas sebagai berikut: 

a. Hasil cetakan formulir biodata calon mahasiswa UNG yang sudah diisi secara on-line. 

b. Kartu Tanda Peserta SNMPTN 2013 asli. 

c. Memperlihatkan Ijazah asli dan menyerahkan satu lembar photo copy yang telah 

dilegalisir oleh Kepala Sekolah. 

d. Memperlihatkan Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional Asli dan menyerahkan satu 

lembar photo copy yang telah dilegalisir oleh Kepala Sekolah. 

e. Memperlihatkan raport  dari semester 1 sampai dengan 6 Asli dan menyerahkan masing-

masing satu lembar photo copy yang telah dilegalisir oleh Kepala Sekolah 

f. Surat keterangan penghasilan orang tua (Ayah dan Ibu) dari Kepala Desa atau Lurah.  

g. Memperlihatkan kartu Jamkesmas dan menyerahkan satu lembar photo copy (apabila 

ada). 

h. Memperlihatkan tagihan listrik 3 (tiga) bulan terakhir dan menyerahkan masing-masing 

satu lembar photo copy. Bagi yang tidak mempunyai aliran listrik, dibuktikan dengan 

surat keterangan dari Kepala Desa atau Lurah. 

i. Satu lembar pas photo berwarna ukuran 3 x 4 cm dengan latar merah maron berkemeja/ 

blus putih, bagi yang berkerudung diwajibkan memakai kerudung putih.  

j. Berkas pada item a sampai dengan i dimasukan dalam map berwarna kuning 

3. Bagi calon mahasiswa yang tidak mendaftar kembali pada waktu yang telah ditentukan dan 

atau tidak melengkapi berkas, dianggap mengundurkan diri.   

   

      

   Gorontalo, 7 Juni 2013 

   a.n. Rektor, 

   Pembantu Rektor I 

 

            ttd. 

 

Tembusan,    Prof. Dr. Sarson W.Dj. Pomalato, M.Pd 

Rektor UNG (sebagai laporan)    NIP. 19600808198602 1 003   

      

     
 


