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Rektor Universitas Nusa Cendana
Lulusan SBMPTN Tahun 2021

Isi Pengumuman:
1. Peserta Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN) Tahun 2021 yang
dinyatakan Lulus/Diterima (sebagaimana terdapat pada Website: https://pengumumansbmptn.ltmpt.ac.id, maka sejak tanggal 14-18 Juni 2021 wajib melapor diri secara
online dengan segera mengisi:
a. Mengisi Biodata online melalui website: https://biodata.undana.ac.id dengan login
menggunakan nomor peserta SBMPTN 2021 sebagai username dan password. Data
diisi secara benar dan lengkap sesuai ijazah terakhir untuk selanjutnya akan
disinkronisasikan oleh pengelola Universitas ke Pangkalan Data Pendidikan Tinggi
(PDDikti). Setiap calon mahasiswa baru tidak diperkenankan melakukan pergantian
Nomor kontak dan alamat email selama semester pertama dan kedua.
b. Mengisi Form Uang Kuliah Tunggal (UKT) dan Data Pendukungnya untuk penetapan
UKT melalui alamat website: https://ukt.undana.ac.id dengan login menggunakan
Nomor Peserta sebagai username dan password. Bagi calon mahasiswa baru yang tidak
mengisi form UKT ini dianggap menyetujui UKT kategori Tertinggi (Kategori 7).
c. Apabila tidak melapor diri hingga batas waktu 18 Juni 2021 tersebut, yang
bersangkutan dinyatakan gugur/mengundurkan diri.
2. Bagi calon mahasiswa baru Fakultas Kedokteran dan Kedokteran Hewan, disampaikan
hal-hal sebagai berikut:
a. Diharapkan kehadiran orang tua untuk mengikuti pengarahan test kesehatan yang
akan dilaksanakan secara daring melalui Zoom Cloud Meeting pada:
Hari/Tanggal : Rabu, 16 Juni 2021
Pukul
: 10.00 wita – selesai
Id meeting dan password akan dikirimkan melalui nomor kontak calon mahasiswa
baru yang terdapat dalam biodata online calon mahasiswa.
Terkait pemeriksaan kesehatan ini dapat menghubungi kontak person ibu Trifena
HP: 085253435853
b. Calon mahasiswa baru yang berada di Nusa Tenggara Timur diwajibkan untuk
mengikuti tes pemeriksaan kesehatan yang dilaksanakan pada:
Tanggal
: 22-29 Juni 2021
Waktu
: 07.00 – 14.00 Wita
Tempat
: 1. RSU. W.Z. Johannes Kupang
2. Rumah Sakit Umum Undana
c. Calon mahasiswa baru yang berada di luar Nusa Tenggara Timur dapat melakukan
pemeriksaan kesehatan pada rumah sakit Pemerintah di daerah masing-masing dan
hasilnya wajib ditandatangani oleh dokter spesialis: Sp.Rad, Sp.Mata; Sp.THT,
Sp.Paru; dan Sp.PK sesuai masing-masing pemeriksaan disertai nomor kontak dokter
tersebut (untuk kepentingan klarifikasi) dan selanjutnya mengirimkan hasil
pemeriksaannya melalui link yang akan disampaikan pada saat pengarahan tes
kesehatan. Bagi calon mahasiswa baru yang tidak melakukan tes kesehatan tersebut
dinyatakan gugur/mengundurkan diri.
d. Pemeriksaan kesehatan yang dimaksud meliputi:
• Pemeriksaan fisik umum.
• Pemeriksaan Narkoba
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• Pemeriksaan Mata (visus, buta warna dan slit lamp).
• Pemeriksaan fisik THT dan audiometri.
• Pemeriksaan lab HbsAg.
• Radiologi: x foto thorax PA
• Surat keterangan bebas TB.
e. Hasil pemeriksaan kesehatan direncanakan akan diumumkan tanggal 5 Juli 2021.
f. Seluruh biaya pemeriksaan pada poin c dibebankan kepada peserta tes kesehatan
g. Sehubungan dengan pelaksanaan tes kesehatan di era pandemi Covid-19 semua
peserta tes kesehatan dari dalam provinsi NTT wajib menunjukan hasil Negatif Rapid
Tes Swab Antigen Covid-19 (berlaku 1 x 24 jam) dan yang berasal dari luar provinsi
NTT menunjukan hasil swab PCR negatif covid-19 (berlaku 7 hari).
3. Jadwal Pemeriksaan Kesehatan dan Tes Narkoba bagi mahasiswa baru non
Kedokteran/Kedokteran Hewan serta Tes Bahasa Inggris akan diumumkan kemudian
melalui website https://undana.ac.id.
4. Sehubungan dengan pandemik Covid-19, maka Wawancara UKT secara tatap muka
ditiadakan sehingga Penentuan UKT dilakukan secara sistem/komputerisasi berdasarkan
data yang diinput oleh calon mahasiswa dalam form UKT pada website
https://ukt.undana.ac.id.
5. Besaran UKT, Biaya Tes Bahasa Inggris serta Biaya Pemeriksaan Kesehatan dan Tes
Narkoba (selain calon mahasiswa baru prodi Kedokteran dan Kedokteran Hewan),
pembayaran biaya-biaya dimaksud dilakukan dengan mengunakan kode BRIVA yang
dapat dilihat melalui website: https://biodata.undana.ac.id pada akun biodata masingmasing.
6. Jadwal Pembayaran UKT, Biaya Tes Bahasa Inggris serta Biaya Pemeriksaan Kesehatan
dan Tes Narkoba bagi mahasiswa baru non Kedokteran dan Kedokteran Hewan
direncanakan pada tanggal 25-30 Juni April 2021 sedangkan bagi mahasiswa Kedokteran
dan Kedokteran Hewan akan diumumkan kemudian setelah pengumuman hasil tes
kesehatan melalui website: https://undana.ac.id. Apabila tidak melakukan pembayaran
sampai dengan batas waktu yang telah ditetapkan, yang bersangkutan dinyatakan
gugur/mengundurkan diri.
7. Calon mahasiswa baru yang telah melakukan registrasi Administrasi/Pembayaran UKT,
Biaya Tes Bahasa Inggris serta Biaya Pemeriksaan Kesehatan dan Tes Narkoba akan
diberi Nomor Induk Mahasiswa (NIM) yang dapat dilihat melalui website:
https://biodata.undana.ac.id pada akun biodata masing-masing.
8. Bagi mahasiswa baru yang telah memiliki NIM, akan terhubung dengan Whatsapp group
(sesuai nomor kontak dalam biodata online) dari program studi masing-masing untuk
selanjutnya melakukan pengisian Kartu Rencana Studi (KRS) melalui laman website:
https://siakad.undana.ac.id dengan cara login menggunakan NIM sebagai username dan
passwordnya. Tutorial dan video panduan pengisian KRS dapat didownload dalam
aplikasi SIAKAD.
9. Setiap mahasiswa baru jalur SBMPTN 2021 wajib mengupload dokumennya (max 300 kb
type pdf) dalam menu lapor diri pada website: https://siakad.undana.ac.id berupa:
a. Soft file Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN) yang disahkan oleh Kepala
Sekolah bagi tamatan tahun 2021 atau ijasah yang dilegalisir, bagi tamatan tahun
2019 dan 2020.
b. Soft file rekening listrik dan air (bila ada).
c. Soft file raport dari semester 1 s/d 5.
d. Soft file KTP calon mahasiswa.
e. Soft file Kartu Keluarga.

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI

UNIVE RS ITA S NUSA CE NDA NA
JL. ADISUCIPTO PENFUI KOTAK POS 104, KUPANG 85001, NTT
Fax (0380) 881642, Email: baakpsi@undana.ac.id

f. Soft file slip gaji Mei 2021/surat pernyataan gaji orang tua (bila orang tuanya
PNS/TNI/POLRI/Pegawai Swasta, templatenya dapat diunduh dalam website
ukt.undana.ac.id.
g. Surat bermaterai 10.000 tentang pernyataan kebenaran data yang diupload; template
surat dapat diunduh dalam website https://ukt.undana.ac.id.
10. Kontak person yang dapat dihubungi bila membutuhkan informasi/mengalami hambatan
terkait pengumuman ini:
a. Bpk Daud
: 082145172597
b. Bpk Marthen : 085239160333
c. Ibu Yanti
: 081236116579
d. Ibu Ayu
: 081236080832
e. Ibu Ika
: 081336035968
Demikian untuk maklum.

Kupang, 14 Juni 2021
An. Rektor
Wakil Rektor Bidang Akademik,

Dr. drh. Maxs U.E. Sanam, M.Sc
NIP. 19650308 199003 1 013
Tembusan : Yth.

• Rektor (sebagai Laporan)

