
No. Kegiatan Tanggal Pelaksanaan 

1. Pendaftaran Secara Online 1-8 September 2020 

2. Pengumuman Hasil Ujian 9 September 2020 

3. Registrasi Online serta Pembayaran UKT dan SPI 10-11 September2020 

4. Pengenalan Kehidupan Kampus Mahasiswa Baru (P :c:~ v .... ) 12-13 September 2020 

5. A wal Perk:uliahan 14 September 2020 

2. Jadwal Pelaksanaan SMUT-UNTIDAR Tahap 2 

1. Persyaratan Peserta Seleksi 
a. Memiliki Ijazah Lulusan SMA, MA, SMK atau yang setara pada tahun 2018, 2019, dan 

2020. 
b. Lulusan paket C dibuktikan dengan Surat Keterangan Lulus (SKL) dan fotokopi rapor 3 

(tiga) tahun terakhir. 
c. Melampirkan nilai rapor mulai semester 1 (satu) sampai dengan semester 6 (enam) 
d. Melampirkan nilai Ujian Tulis Berbasis Komputer (UTBK) Tahun 2020 (apabila ada) 
e. Memiliki kesehatan yang memadai sehingga tidak mengganggu kelancaran proses belajar di 

UNTIDAR (khusus kelompok program studi Saintek tidak buta warna) 

B. Persyaratan 

A. Pendahuluan 
Pada tahun 2020 Universitas Tidar akan melaksanakan seleksi penerimaan mahasiswa baru 

melalui Seleksi Mandiri Ujian Tertulis Universitas Tidar (SMUT-UNTIDAR) Tahap 2. Penerimaan 

mahasiswa jalur tersebut dengan penilaian portopolio diharapkan dapat terjaring calon mahasiswa 
yang unggul dan kompeten. Seleksi ini diperuntukan bagi program pendidikan Sarjana dan 

Diploma UNTIDAR. 

TENT ANG 

PENE MAHASISWA BARU PROGRAM SARJANA DAN DIPLOMA MELALUI 

JALUR SELESKI IRI UJIAN TULIS (SMUT) UNIVERSITAS TIDAR TAHAP 2 

TADUN2020 

PEN GU 

NOMOR :~6/UN57/ />/J /2020 

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDA Y AAN 
UNIVERSITAS TIDAR 

Alamat: Jalan Kapten Suparman Nomor 39 Magelang 56116 
Telepon (0293) 364113 Faksimile (0293) 362438 

Laman : www.untidar.ac.id Surat elektronik : admin@untidar.ac.id 



3. Tata Cara Pendaftaran 

a. Pendaftaran dilakukan secara online dengan mengisi formulir pendaftaran pada laman: 

https://smut. untidar.ac.id 

b. Peserta mencetak kartu pembayaran. 

c. Peserta membayar biaya pendaftaran pada Bank Jateng atau BTN, kemudian 

mendapatkan PIN pendaftaran dari Bank Jateng atau BTN. 

d. Peserta akan mendapat bukti pembayaran dari Bank yang dilengkapi dengan Nomor PIN 

pendaftaran. Nomor PIN tersebut bersifat rahasia dan hanya dapat digunakan untuk 

pendaftaran online 1 (satu) kali saja sesuai identitas calon peserta sewaktu melakukan 

pembayaran. Konsekuensi kelalaian menjaga kerahasiaan informasi tersebut sepenuhnya 

menjadi tanggungjawab calon peserta. 

e. Setelah mendapatkan Nomor PIN pendaftaran dan melakukan pembayaran, peserta login 

pada laman https://smut.untidar.ac.id dan menginput data pendaftar. 

f. Sebelum menginput data pendaftar, calon peserta hams menyiapkan terlebih dahulu: 

1) Kartu identitas (KTP/SIM) yang dipakai ketika melakukan pembayaran; 

2) Bukti pembayaran; 

3) Fotokopi ijazah/tanda lulus; 

4) File foto/scan nilai rapor semester 1 (satu) s.d. semester 6 (enam); 

5) File foto/scan nilai Ujian Tulis Berbasis Komputer (UTBK) Tahun 2020 (apabila ada) 

6) File diri dengan ketentuan sebagai berikut: 

a) foto berwarna background merah 

b) ukuran 4x6 cm (format jpg ataujpeg, maksimal 200 Kb) 

c) Menggunakan kemeja putih lengan panjang dan berdasi hitam panjang (bukan 

kupu-kupu), khusus perempuan berkerudung menggunakan kerudung hitam, 

kemeja putih lengan panjang. 

7) Data pendaftaran diisi oleh peserta pada laman https://smut.untidar.ac.id dengan 

langkah sebagai berikut: 

a) Peserta mengisi biodata pribadi, nilai rapor tiap semester, dan program studi. 

Semua informasi yang diisikan dalam borang/formulir ini harus benar. 

Kesalahan/kecurangan dalam pengisian borang/formulir ini berakibat pembatalan 

penerimaan peserta. Kesalahan dalam pengisian borang/formulir dapat berakibat 

calon peserta hams membayar biaya pendaftaran lagi. 

b) Peserta mengunggah file scan nilai rapor tiap semester, dan menginput kolom 

nilai sesuai dengan kolom isian yang disediakan. 

c) Peserta mengunggah file scan nilai Ujian Tulis Berbasis Komputer c·uTBK) 

Tahun 2020 (apabila ada). 

d) Peserta menginput nilai sesuai dengan borang yang sudah disediakan. 



II : Rp 8.000.000,00 (delapanjuta rupiah) 

III : Rp 10.000.000,00 (sepuluhjuta rupiah) 

IV : Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) 

V : Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) 

Uang Kuliah Tunggal (UKT) dan Sumbangan Pengembangan lnstitusi (SPI) dibayarkan 

pada masa registrasi online, yaitu tanggal 10-11September2020 

8. Registrasi Ulang (Daftar Ulang) 

Bagi peserta Seleksi SMUT-UNTIDAR Tahap 2 Program Sarjana dan Diploma yang sudah 

dinyatakan lulus wajib daftar ulang atau registrasi secara online dan bagi peserta yang 

dinyatakan lulus tidak daftar ulang dinyatakan gugur. 

• 

6. Pengumuman Hasil Seleksi 

Hasil ujian akan diumumkan pada tanggal 9 September 2020 pukul 23.00 WIB pada laman 

https://smut.untidar.ac.id dan https://untidar.ac.id/. Keputusan panitia/tim seleksi tidak dapat 

diganggu gugat dan bersifat final. 

7. Biaya Studi Mahasiswa SMUT-UNTIDAR Tahap 2 

Komponen biaya studi meliputi: 

a. Uang Kuliah Tunggal (UKT) kelompok VIII; dan 

b. Sumbangan Pengembangan Institusi (SPI), dengan besaran berikut: 

I : Rp 5.000.000,00(lima juta rupiah) 

5. Pilihan Program Studi 

Setiap peserta dapat memilih 2 ( dua) program studi, dengan ketentuan: 

a. Jurusan IPA dapat memilih program studi pada kelompok Sains dan Teknologi (Saintek) 

dan program studi pada kelompok Sosial dan Humaniora (Soshum) 

b. Jurusan JPS hanya dapat memilih program studi pada kelompok Sosial dan Humaniora 

(Soshum) 

4. Biaya Pendaftaran 

a. Biaya pendaftaran ditetapkan sebesar Rp 250.000,00 ( dua ratus lima puluh ribu rupiah). 

b. Uang yang telah dibayarkan tidak dapat ditarik kembali. 

e) Peserta menyimpanfi/e kartu tanda peserta seleksi dan dicetak sebanyak 1 (satu) 

lembar. 

f) Pada kartu tanda peserta seleksi tercantum nomor pendaftaran, nama peserta dan 

program studi yang dipilih. 

g) Calon peserta menandatangani Kartu Bukti Pendaftaran tersebut. Kartu ini harus 

disimpan dengan baik dan dibawa ketika peserta dinyatakan lulus dan registrasi 

ulang. 



NIP 196107261987031003 

, 

Ditetapkan di : Magelang 

anggal : S/ Agustus 2020 

: (0293) 364113 

:(0293)362438 

: humas@untidar.ac.id atau smut@untidar.ac.id 

: 0812-1541-1201(pukul08.00-16.00) 

C. Kontak 

Telepon 

Faksimile 

Email 

Call Center (WA) 


