PENGUMUMAN
PROSES DAFTAR ULANG CALON MAHASISWA BARU PROGRAM SARJANA
JALUR SELEKSI BERSAMA MASUK PERGURUAN TINGGI NEGERI (SBMPTN)
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” YOGYAKARTA TAHUN 2017
A. Pengumuman Uang Kuliah Tunggal (UKT)
Besaran UKT untuk masing- masing calon mahasiswa baru akan diumumkan pada tanggal 04
Juli 2017 melalui laman http//: pmb.upnyk.ac.id/ukt.
Calon mahasiswa baru jalur SBMPTN harus mengisi/melengkapi persyaratan Daftar Ulang
sebagai berikut:
1) Menginput biodata secara online untuk melengkapi data (mengacu pada data yang telah
diisikan pada saat pendaftaran SBMPTN) melalui laman http//: pmb.upnyk.ac.id, mulai
tanggal 15 s/d 22 Juni 2017 serta;
2) Mengunggah dokumen dalam format berikut;
a. Foto berwarna berpakaian formal dengan wajah menghadap kamera;
Jpg ukuran
50-200 kb
b. Scan Kartu Peserta SBMPTN Tahun 2017 dan atau;
Scan Kartu Peserta Bidikmisi Tahun 217.
c. Scan Kartu Keluarga;
d. Scan KTP kedua orang tua/wali atau Surat Keterangan kematian,
apabila salah satu atau kedua orang tua telah meninggal dunia;
e. Scan Ijazah, SKHU lulusan tahun 2015, 2016 atau Surat Keterangan
Lulus (SKL) lulusan tahun 2017;
f
Scan Surat keterangan penghasilan kedua orang tua/wali berupa daftar
gaji dan atau penghasilan lainnya yang disyahkan oleh:
a. Bendahara gaji pekerja formal, antara lain PNS,TNI/POLRI,
Karyawan, Pensiunan;
b. Camat bagi yang tidak bekerja atau pekerja sektor informal antara
lain wiraswasta, petani, pedagang, nelayan, buruh.
g Scan Surat Keterangan Bebas NAPZA;
h Scan Surat Keterangan dapat membedakan warna dari Rumah sakit,
Puskesmas atau klinik yang memiliki izin dari pemerintah untuk calon
mahasiswa yang diterima di Fakultas Teknologi Mineral, Fakultas
Teknologi Industri dan Fakultas Pertanian;
i
Scan bukti pembayaran rekening listrik rumah/tempat tinggal orang
tua/wali, tiga bulan terakhir;
j
Scan bukti pembayaran rekening air rumah/tempat tinggal orang
tua/wali tiga bulan terakhir;
k Scan bukti pembayaran rekening telepon rumah/tempat tinggal
orang tua/wali tiga bulan terakhir;
l
Scan bukti pembayaran PBB kepemilikan rumah/ tanah;
m. Scan bukti pembayaran Pajak Kendaraan bermotor dan mobil;
n Mengunduh format Data Dukung Uang Kuliah Tunggal (UKT) melalui
laman http//:pmb.upnyk.ac.id. (FM.02.01.01.30).
3) Apabila sampai dengan tanggal 22 Juni 2017 pukul 22.00 WIB, belum mengisi biodata
secara online akan dinyatakan mengundurkan diri.
B. Masa Pengajuan Sanggah Besaran Uang Kuliah Tunggal (UKT).
Calon mahasiswa diberi kesempatan untuk mengajukan sanggahan besaran UKT yang
ditetapkan dengan memberikan bukti-bukti pendukung secara online di laman
http//:pmb.upnyk.ac.id/sanggah. Masa pengajuan sanggahan UKT tanggal 05 dan 06 Juli
2017 mulai pukul 08.00 s.d 16.00 WIB, secara on line;
C. Wawancara untuk pengajuan sanggahan
Calon mahasiswa yang mengajukan sanggahan diharuskan mengikuti wawancara dan
verifikasi pada tanggal 10 Juli 2017 (pada jam kerja di Universitas Pembangunan Nasional
“Veteran” Yogyakarta dengan membawa bukti-bukti pendukung).
D. Pembayaran Uang Kuliah Tunggal (UKT)
Pembayaran Uang Kuliah Tunggal dilaksanakan mulai tanggal 05 s.d. 13 Juli 2017 di Bank
BNI 46 seluruh Indonesia. Pembayaran di luar tanggal tersebut tidak dapat dilayani. Slip
pembayaran UKT, bukti unduh besaran UKT dan Kartu Peserta SBMPTN tahun 2017,

selanjutnya diserahkan pada saat Pengambilan Surat Tanda Lulus dan Daftar Ulang mulai
tanggal 04 s.d 14 Juli 2017.
Daftar Ulang dengan menyerahkan dokumen yang meliputi:
a. Kartu bukti pendaftaran SBMPTN 2017 beserta foto kopinya;
b. Foto kopi Kartu Keluarga;
c. Foto kopi KTP kedua orang tua/wali atau Surat Keterangan kematian, apabila salah
satu atau kedua orang tua telah meninggal dunia;
d. Foto kopi Surat Keterangan Lulus (SKL) dan ijazah yang dilegalisir;
e. Surat Pernyataan Penghasilan Orang Tua/Wali bermeterai dilampiri bukti pendukung
sesuai ketentuan yang berlaku. (PNS/TNI/POLRI/PEGAWAI SWASTA, Surat
Keterangan Penghasilan dari instansi; PETANI/NELAYAN/WIRASWASTA/
PEKERJA INFORMAL Surat Keterangan Penghasilan dari Camat).
f. Surat Keterangan Bebas NAPZA;
g. Surat Keterangan dapat membedakan warna dari Rumah Sakit, Puskesmas atau Klinik
yang memiliki izin dari pemerintah untuk calon mahasiswa yang diterima di Fakultas
Teknologi Mineral, Fakultas Teknik Industri dan Fakultas Pertanian;
h. Foto kopi bukti pembayaran rekening listrik rumah/tempat tinggal orang tua/wali,
tiga bulan terakhir;
i. Foto kopi bukti pembayaran rekening air rumah/tempat tinggal orang tua/wali tiga
bulan terakhir;
j. Foto kopi bukti pembayaran rekening telepon rumah/tempat tinggal orang tua/wali
tiga bulan terakhir;.
k. Foto kopi bukti pembayaran PBB kepemilikan rumah/tanah orang tua/walinya;
l. Foto kopi bukti pembayaran pajak kendaraan bermotor dan mobil;
m. Khusus bagi calon penerima Bidikmisi, wajib menyerahkan Kartu Peserta Bidikmisi
beserta foto kopinya, Foto rumah tampak dari luar dan dari dalam (Ruang Tamu, R.
Belajar, R Tidur, R dapur, Kamar mandi) dan akan dilakukan verifikasi serta diseleksi
kelayakannya sesuai dengan kuota Bidikmisi;
Semua berkas tersebut di atas dimasukkan dalam stopmap warna merah untuk kelompok
IPA, warna biru untuk kelompok IPS dan berkas Bidikmisi dimasukkan tersendiri dalam
stopmap warna kuning.
Batas akhir Daftar Ulang bagi Mahasiswa Baru Jalur SBMPTN tanggal 14 Juli 2017,
apabila melebihi batas waktu tersebut di atas, maka yang bersangkutan dinyatakan
mengundurkan diri sebagai mahasiswa baru Universitas Pembangunan Nasional “Veteran”
Yogyakarta Tahun 2017;
E.

Ketentuan Lain:
Apabila calon mahasiswa baru telah diterima di salah satu program studi di Universitas
Pembangunan Nasional “Veteran” Yogyakarta kemudian mengundurkan diri, maka biaya
yang telah dibayarkan tidak dapat ditarik kembali.
Informasi tentang Daftar Ulang lebih lanjut dapat menghubungi Bagian Akademik Biro
Aakademik, Kemahasiswaan, Perencanaan, dan Kerjasama Universitas Pembangunan
Nasional “Veteran” Yogyakarta Telp. (0274) 486733.
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