
Panduan Pendaftaran S1/D3 Reguler 
Seleksi Mandiri UNNES 

 
Pastikan sebelum anda melakukan pendaftaran , silakan baca terlebih dulu 
halaman Cara Mendaftar, pilih pada bagian "JALUR S1/D3 REGULER" dan komputer 
yang anda gunakan telah memiliki setidaknya: 

• Resolusi layar sama atau lebih dari 1024x768 
• Koneksi internet yang stabil 
• Kemampuan menyimpan dan membaca file PDF, dengan software seperti 

Adobe Reader, Foxit Reader 
 
Adapun dokumen-dokumen yang perlu anda siapkan untuk mempercepat proses 
pendaftaran pada laman ini antara lain: 

• File hasil pindai/scan Kartu Identitas Diri, bisa berupa KTP, SIM, Passport, 
atau lainnya 

• Data Sekolah, seperti nama sekolah, nomor NPSN sekolah, dan nama 
jurusan/kelompok kelas sekolah 

• Alamat nomor handphone & e-Mail aktif 
 
Untuk persyaratan pendaftaran dan mekanisme seleksi, silakan merujuk pada 
Pengumuman Rektor tentang Pendaftaran Seleksi Mandiri UNNES pada tahun ini. 
 
Buka laman pendaftaran Seleksi Mandiri UNNES di: 
 

http://daftar.unnes.ac.id 
 
Dan pilih menu S1/D3 Reguler. 
 

 



Ada 3 pilihan kelompok program studi yang bisa anda pilih, yaitu: 
1. Saintek 
2. Sosial-humaniora (Soshum), dan 
3. Campuran (Saintek + Soshum) 

 
PILIH pada kelompok yang anda tentukan, dengan klik pada tombol yang sesuai. 
 
Untuk daftar program studi tiap kelompok tersebut, silakan merujuk pada 
Pengumuman Rektor tentang Pendaftaran Seleksi Mandiri UNNES pada tahun ini. 
 
Langkah kedua adalah menentukan nama provinsi tempat kelahiran, provinsi alamat 
rumah, dan provinsi SMA/SMK/MA. 

 
 
Klik pada tombol Lanjutkan untuk meneruskan ke langkah selanjutnya. 
 
Langkah selanjutnya adalah pengisian formulir pendaftaran, dengan contoh 
tampilan sebagai berikut: 
 

 
 



Adapun penjelasan formulir tersebut: 
• Pilihan program studi: ada 2 pilihan program studi (untuk pemilih kelompok 

Saintek dan Soshum) dan ada 3 pilihan program studi (khusus untuk pemilih 
kelompok Campuran) 

• Nomor identitas, isi dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) atau nomor 
kartu identitas (KTP, SIM, Passport dll). Diutamakan No KTP.  

• Jenis identitas, pilih antara pilihan yang ada sesuai nomor identitas yang 
ditulis sebelumnya 

• Nama Lengkap, 
• Jenis kelamin, 
• Tempat lahir, tulis sesuai dengan ijazah terakhir 
• Kabupaten/kota tempat lahir, pilih sesuai nama kabupaten/kota tempat 

kelahiran anda 
• Tanggal lahir, 
• Alamat lengkap, Pilih kabupaten/kota alamat. Data nama kecamatan akan 

secara otomatis tampil jika nama kabupaten/kota alamat sudah dipilih, 
• Nomor handphone, 
• Nomor telepon, isi dengan tanda (-) jika tidak memiliki 
• Email, isi dengan email aktif (biasa dipakai) 
• Kelompok/Jurusan SLTA, pilih sesuai jurusan SLTA (IPA, IPS, Bahasa, 

Keagamaan, SMK/MAK) 
• Rayon Sekolah, pilih nama Rayon Sekolah (biasanya sesuai nama 

Kabupaten/Kota) 
• Nama SMA/MA/SMK, yang otomatis akan muncul jika Rayon Sekolah sudah 

dipilih 
• Tahun masuk SMA/MA/SMK 
• Tahun lulus SMA/MA/SMK 
• Nomor Induk Siswa, isi dengan NISN atau Nomor Induk di Ijazah/Rapor 
• KAP Bidikmisi, isi dengan KAP Bidikmisi (khusus para pelamar beasiswa 

Bidikmisi) 
 
Klik tombol Lanjutkan untuk menyimpan formulir diatas dan mendapatkan 
username dan password untuk melengkapi data dan mencetak kartu pendaftaran. 

 



CATAT PIN, USERNAME DAN PASSWORD! 
 
Klik pada tombol Lanjutkan Upload Foto/Cetak Kartu Pendaftaran. Anda akan 
dibawa langsung ke halaman dashboard untuk melengkapi dan mengupload foto 
serta mencetak kartu pendaftaran. 
 

DASHBOARD 
 

 
 
Klik pada menu Pendaftar. 

 
 
Silakan update data pendaftaran jika diperlukan dengan mengklik tombol Simpan. 

 
 



UPLOAD FOTO 
 
Untuk mengupload foto, silakan klik pada tombol Upload Foto. 

 
 
Pilih pada file JPG foto dan klik tombol Upload & Simpan untuk mengupload file dan 
menyimpannya. Gambar foto tersebut akan ditampilkan jika foto sukses diupload. 
 

UPLOAD PIAGAM PRESTASI 
 
Untuk mengupload data prestasi anda, silakan klik pada tombol Upload Prestasi. 

 
 
Tuliskan nama prestasi, pilih tingkat kegiatan (nasional, internasional dll), jenis 
kegiatan (ilmiah, olahraga, hafidz, dll), dan atribut prestasi (juara 1, 2, 3, dll) dan 
tahun kegiatan.  
 
Pilih file hasil scan piagam prestasi tersebut, kemudian klik tombol Upload & Simpan. 
 



 
 

ISI DATAPOKOK 
 
Datapokok adalah data-data dasar yang menggambarkan biodata, tingkat sosial 
ekonomi dan gambaran umum tentang calon mahasiswa. Ada 6 kelompok data yang 
harus dilengkapi: 

• Orang tua, 
• Penghasilan, 
• Aset, 
• Saudara, 
• Hal Lain, dan  
• UKT 

 
Tiap kelompok tersebut harus dilengkapi dengan data-data yang sesuai dengan fakta 
yang ada. 

 
 



 
 

 
 

 
 



 
 
Khusus untuk pilihan UKT, ada dua macam pilihan: 

1. Memilih UKT Tertinggi (paling mahal) 
2. dan Tidak memilih UKT Tertinggi, yang kemudian dilanjutkan dengan 

memilih rentang biaya kuliah yang sesuai. 
 

 
 
Jika memilih UKT Tertinggi: 

 
 
Jika tidak memilih UKT Tertinggi: 



 
 
Jika sukses: 

 
 

 
 

CETAK KARTU PENDAFTARAN 
 
Syarat mencetak kartu pendaftaran: 

• Sudah melunasi biaya pendaftaran sesuai kelompok 
Saintek/Soshum/Campuran, (khusus bukan pelamar Beasiswa Bidikmisi) 

• Sudah mengisi Datapokok di Dashboard SM-Unnes 
 
Jika belum melunasi biaya pendaftaran akan muncul pesan: 

 
 
Jika belum mengisi datapokok SM-Unnes: 

 



 
Berikut adalah tampilan jika seluruh syarat dipenuhi. 

 
 
Dan contoh bentuk kartu pendaftaran: 

 
 
Kartu pendaftaran sudah termasuk: 

• Biodata pendaftar, 
• Jadwal Ujian dan lokasi test 
• Surat pernyataan kebenaran data, 
• Surat pernyataan UKT, 
• dan Kartu kendali 

 
Silakan PRINT kartu pendaftaran dengan menggunakan tinta warna. 
 


