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PENGUMUMAN  
Nomor B/4199/UN37/PD/2022 

 
TENTANG 

REGISTRASI ADMINISTRATIF CALON MAHASISWA BARU  
HASIL SELEKSI PROGRAM AFIRMASI DIKTI (ADIK) 

TAHUN 2022 
 

Diumumkan kepada peserta Seleksi Penerimaan Mahasiswa UNNES Program Afirmasi 
Dikti (ADIK) Tahun 2022 yang nomor pendaftaran dan namanya tercantum di lampiran 
pengumuman ini dinyatakan diterima sebagai calon mahasiswa baru Universitas Negeri 
Semarang tahun 2022, untuk melaksanakan rangkaian kegiatan registrasi mahasiswa 

dengan ketentuan sebagai berikut: 
 
A. PENGISIAN DATA POKOK  

Calon mahasiswa wajib mengisi borang isian data diri (data pokok) serta 

mengunggah/upload dokumen yang dipersyaratkan sesuai dengan panduan  

pengisian. Pengisian Data Pokok dilakukan secara daring melalui laman 

http://datapokok.unnes.ac.id mulai tanggal 4 s.d. 15 Juli 2022 pukul 23.59 WIB. 

 

 

B. REGISTRASI DARING DAN VERIFIKASI REGISTRASI 

1. Calon mahasiswa wajib melaksanakan dan menyelesaikan tahapan registrasi 
secara daring melalui laman http://datapokok.unnes.ac.id, mulai tanggal 5 s.d 22 
Juli 2022 dan mencetak formulir registrasi yang dipersyaratkan. 

 
2. Dalam kegiatan Verifikasi Registrasi secara daring calon mahasiswa wajib 

mengunggah hasil pindai/scan berkas dalam bentuk JPEG/JPG(maksimal 1 MB) 

yang meliputi: 

a. ijazah atau Surat Keterangan Lulus (SKL) asli; 

b. Formulir Registrasi (R1) yang sudah ditandatangani; 

c. Surat Pernyataan menaati peraturan (R2) di UNNES dan Pakta Integritas 

Universitas Negeri Semarang (R3) yang sudah ditempel meterai Rp.10.000 dan 

ditandatangani; 

3. Mencetak bukti registrasi daring (R4) melalui laman http://datapokok.unnes.ac.id. 

 
 
C. KETENTUAN LAIN 

1. Awal Perkuliahan Semester Gasal tahun akademik 2022/2023 pada tanggal 22 
Agustus 2022. 

2. Kegiatan Mahasiswa pelaksanaannya akan diatur sesuai dengan ketentuan setelah 

keadaan darurat COVID-19 dinyatakan selesai oleh pemerintah. Jadwal 

pelaksanaannya akan diinformasikan lebih lanjut. 

3. Hak sebagai mahasiswa dinyatakan gugur apabila: 

a. Tidak memenuhi persyaratan pendaftaran yang telah ditentukan; 

b. Memberikan keterangan yang tidak benar pada waktu pendaftaran, pengisian 

data diri dan registrasi; 

c. Tidak menyelesaikan tahapan registrasi secara daring; 
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4. Calon mahasiswa yang tidak memenuhi persyaratan kesehatan untuk program 

studi tertentu, dapat dipindahkan ke program studi lain, diatur dalam ketentuan 

lebih lanjut. 

5. Kelalaian calon mahasiswa dalam membaca dan memahami pengumuman ini yang 

menyebabkan gugurnya hak sebagai mahasiswa bukan menjadi tanggung jawab 

panitia. 

6. Informasi lain dapat diperoleh di: 

• Unit Layanan Terpadu (ULT) UNNES, Gedung Rektorat Lantai 1, Kampus 
Sekaran Gunungpati  Telp: (024) 86008700 ext 000 pada hari dan jam kerja. 

• Bagian Akademik BAKK UNNES, Gedung Rektorat Lantai 1, Kampus Sekaran 
Gunungpati  50229  

• Surel: datapokok@mail.unnes.ac.id atau ult@mail.unnes.ac.id 
 

 
Semarang, 30 Mei 2022 

 
Rektor, 
 
 
 
Prof. Dr. Fathur Rokhman, M.Hum.  
NIP 196612101991031003 
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