LAPOR DIRI DAN INFORMASI ASRAMA
PESERTA PPG SM-3T ANGKATAN VI
UNIVERSITAS ISLAM NUSANTARA TAHUN 2018

Terkait dengan kegiatan Lapor Diri bagi peserta PPG SM-3T angkatan ke V I
Uninus, diinformasikan hal-hal sebagai berikut:
1. Lapor diri bagi peserta laki-laki maupun wanita dilaksanakan pada Tgl 5-6
Februari 2018, bertempat di R. Keseketariatan PPG Uninus – Wisma Tazkia.
2. Saat Lapor Diri peserta harap membawa semua persyaratan sebagai berikut:
a. Surat Keterangan Sehat dari dokter (Asli).
b. Surat Keterangan Berkelakukan Baik (SKKB) dari Polres/Polsek (Asli).
c. Bebas NAPZA (Pemeriksaan dilakukan di Kampus).
d. Foto copy Ijazah S1 yang telah dilegalisir (3 lembar), disertai hasil scan ijazah
asli.
e. Foto copy transkrip akademik S1 yang telah dilegalisir (3 lembar), disertai hasil
scan ijazah asli.
f. Foto copy Kartu Identitas yang masih berlaku (3 lembar), disertai hasil scan
KTP asli.
g. Pas foto berwarna ukuran 4 x 6 (4 lembar).
h. Surat Pernyataan kesediaan mengikuti PPG SM-3T (bermaterai 6000), Form
dapat diunduh di www.fkip-uninus.ac.id
h. Print out bukti telah melakukan registrasi online PPG SM-3T (1 lembar)
3. Peserta dari manapun diharap langsung menuju kampus secara mandiri. Dengan
demikian Uninus tidak menyediakan fasilitas penjemputan dari bandara,
Stasiun atau Terminal. Adapun petunjuk yang dapat diinformasikan adalah
sebagai berikut:
•

Dari Bandara Soekarno-Hatta:
Menggunakan sarana transporatasi Pemadu Moda Resmi Bandara
“PRIMAJASA” dengan tujuan BANDARA-BATUNUNGGAL (BANDUNG),
biaya sekitar Rp.125.000,-.

•

Dari Pool Pemadu Moda PRIMAJASA:
Menggunakan sarana transportasi Taxi dengan tujuan Universitas Islam
Nusantara, Bersampingan dengan DISPENDA JABAR, biaya sekitar Rp.
50.000,-.

•

Dari Bandara Husein Sastranegara:
Menggunakan sarana transportasi Taxi dengan tujuan Universitas Islam
Nusantara, Bersampingan dengan DISPENDA JABAR, biaya sekitar Rp.
75.000,-.

Apabila masih diperlukan informasi terkait lokasi maupun teknis menuju Asrama,
bisa menghubungi nomor CP yang tertera di bawah ini.
4. Peserta akan mendapat penggantian biaya transportasi kedatangan sesuai
dengan tiket atau kuitansi yang dikumpulkan dan sesuai ketentuan yang berlaku.

Perlu diperhatikan:
•

Jika pada saat kedatangan peserta menggunakan transportasi umum dari tempat
tinggal asal menuju ke asrama, maka peserta harus mengumpulkan semua tiket
resmi atau kuitansi yang sesuai (berstempel).

•

Bagi peserta yang berasal dari luar Jawa dengan menggunakan transportasi
pesawat terbang, maka tiket kelas ekonomi, mengumpulkan tiket dan
Boarding Pass. Biaya transportasi diganti sesuai dengan tiket. Jika dari rumah
ke bandara memerlukan biaya transportasi darat, maka harap mengumpulkan
tiket atau kuitansi transportasi darat (berstempel).

5. Bagi Peserta dalam Kota diperbolehkan membawa sepeda motor (dilengkapi
dengan kunci pengaman) saat kegiatan PPG.
7. Ketentuan berbusana selama PPG SM3T:
Peserta laki-laki bekemeja putih lengan panjang, celana warna hitam, bukan
bahan Jean, sepatu pantovel warna hitam.
Peserta wanita bekemeja putih lengan panjang, rok warna hitam, berbahan
kain dan bukan bahan jeans, panjang minimal 5 cm di bawah lutut, sepatu pantovel
warna hitam.
Peserta diharapkan juga membawa: baju batik, pakaian pramuka, obat-obatan
pribadi, pakaian olah raga, dan sepatu olah raga.
Demikian informasi ini untuk diketahui.
Koordinator PPG Uninus,

ttd
Dr. Teti Ratnawulan, M.Pd.

CP.
Hamdani
Hamdan Hidayat

: 081394091651
: 081322059686

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama

: .............................................................................

Alamat

: .............................................................................

Program Studi

: .............................................................................

(Peserta PPG SM-3T Uninus Angkatan ke VI)

menyatakan bahwa saya bersedia tinggal di asrama yang telah disediakan Uninus
selama mengikuti PPG SM-3T dan bersedia mentaaati tata tertib atau aturan dalam
asrama maupun di luar asrama dan bersedia menerima sangsi yang ditetapkan oleh
Universitas

Islam

Nusantara

atau

Direktorat

Jenderal

Pembelajaran

dan

Kemahasiswaan, Kemristekdikti apabila melanggar tata tertib atau aturan tersebut.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya.

............................,.................. 2018

Materai 6000

.......................................................

