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Tujuan 

Prosedur ini adalah prosedur yang mengatur tata cara dan prosedur pelaksanaan 

her-registrasi/daftar ulang calon mahasiswa baru yang bertujuan untuk menjaga 

kelancaran pelaksanaan dan tertib administrasi her-registrasi/daftar ulang calon 

mahasiswa baru. 

 

Ruang Lingkup  

Prosedur dan pelaksanaan her-registrasi/daftar ulang calon mahasiswa baru dalam 

prosedur ini diterapkan terhadap setiap proses yang terkait dengan pelaksanaan 

her-registrasi/daftar ulang calon mahasiswa baru. 

 

Definisi 

1. Calon Mahasiswa adalah pihak yang lulus seleksi dalam penerimaan 

mahasiswa baru Universitas Bojonegoro. 

2. Bank Rakyat Indonesia (BRI) adalah pihak yang menerima pembayaran 

her-registrasi/daftar ulang calon mahasiswa baru Universitas Bojonegoro. 

3. Petugas Her-registrasi (BAUK) adalah pihak yang melayani dan 

memverifikasi dokumen tentang her-registrasi/daftar ulang calon mahasiswa 

baru Universitas Bojonegoro. 

4. Rektor adalah pihak yang bertanggung jawab atas pelaksanaan her-

registrasi/daftar ulang calon mahasiswa baru Universitas Bojonegoro. 

5. Wakil Rektor I adalah pihak yang menerima tembusan laporan calon 

mahasiswa baru yang telah melakukan her-registrasi/daftar ulang. 

6. Wakil Rektor II adalah pihak yang melakukan verifikasi data calon 

mahasiswa baru yang telah melunasi her-registrasi/daftar ulang. 

7. Wakil Rektor III adalah pihak yang melakukan verifikasi data calon 

mahasiswa baru yang telah melunasi her-registrasi/daftar ulang sebagai dasar 

peserta OSPEK. 
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Referensi 

Manual Mutu Universitas Bojonegoro. 

Buku Pedoman Akademik Universitas Bojonegoro. 

 

Garis Besar Prosedur:  

Calon Mahasiswa 

1. Melunasi pembayaran her-registrasi/daftar ulang ke BRI. 

2. Menerima slip pembayaran her-registrasi/daftar ulang dari BRI. 

3. Menyerahkan slip pembayaran her-registrasi/daftar ulang ke petugas her-

registrasi/daftar ulang (BAUK). 

4. Menerima formulir her-registrasi/daftar ulang, form pernyataan waktu 

perkuliahan pagi/sore, formulir KTM, dan formulir OSPEK dari petugas her-

registrasi/daftar ulang (BAUK). 

5. Mengisi dan menyerahkan formulir her-registrasi/daftar ulang, form 

pernyataan waktu perkuliahan pagi/sore, formulir KTM, dan formulir OSPEK 

ke petugas her-registrasi/daftar ulang (BAUK). 

6. Mengikuti OSPEK. 

 

Petugas Her-registrasi (BAUK) 

1. Menerima dan memverifikasi slip pembayaran her-registrasi/daftar ulang dari 

calon mahasiswa baru. 

2. Memberikan formulir her-registrasi/daftar ulang, form pernyataan waktu 

perkuliahan pagi/sore, formulir KTM, dan formulir OSPEK ke calon 

mahasiswa baru apabila verifikasi slip pembayaran her-registrasi/daftar ulang 

dinyatakan benar. 

3. Membuat dan menyerahkan laporan calon mahasiswa baru yang telah 

melakukan her-registrasi/daftar ulang ke Rektor. 
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Rektor 

1. Menerima laporan data rekapitulasi calon mahasiswa baru yang melunasi 

pembayaran her-registrasi/daftar ulang dari BRI. 

2. Menyerahkan laporan data rekapitulasi calon mahasiswa baru yang melunasi 

pembayaran her-registrasi/daftar ulang dari BRI kepada Ketua Yayasan 

Suyitno Bojonegoro. 

3. Menerima laporan calon mahasiswa baru yang telah melakukan her-

registrasi/daftar ulang dari petugas her-registrasi/daftar ulang (BAUK). 

 

Wakil Rektor I 

Menerima tembusan laporan calon mahasiswa baru yang telah melakukan her-

registrasi/daftar ulang. 

 

Wakil Rektor II 

1. Menerima tembusan laporan data rekapitulasi calon mahasiswa baru yang 

melunasi pembayaran her-registrasi/daftar ulang. 

2. Bersama Wakil Rektor III melakukan verifikasi data calon mahasiswa baru 

yang telah melunasi her-registrasi/daftar ulang. 

 

Wakil Rektor III 

1. Menerima tembusan laporan calon mahasiswa baru yang telah melakukan her-

registrasi/daftar ulang. 

2. Bersama Wakil Rektor II melakukan verifikasi data calon mahasiswa baru 

yang telah melunasi her-registrasi/daftar ulang. 
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STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) 

Bagan Alir Pelaksanaan Her-Registrasi/Daftar Ulang Calon Mahasiswa Baru 
 

CALON 

MAHASISWA 

BRI PETUGAS HER-

REGISTRASI (BAUK) 

REKTOR WAREK I WAREK II WAREK III 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      

LULUS SELEKSI 

Melunasi pembayaran 

her-registras / daftar 

ulang ke BRI 

Menerima slip 

pembayaran her-

registrasi / daftar ulang 
BRI. 

Menerima pembayaran 

her-registrasi / daftar 

ulang calon mahasiswa 

Menerima dan 

memverifikasi slip 

pembayaran her-registrasi / 

daftar ulang calon  

mahasiswa. 

Menerima tembusan 

laporan data rekapitulasi 

calon mahasiswa yang 
melunasi her-

registrasi/daftar ulang 

dari BRI. 
 

Menerima laporan data 

rekapitulasi calon 
mahasiswa yang 

melunasi pembayaran 

her-registrasi/daftar 
ulang dari BRI. 

Melakukan verifikasi data 

calon mahasiswa yang telah 

melunasi her-

registrasi/daftar ulang.  

Membuat data 

rekapitulasi calon 
mahasiswa yang 

melunasi her-

registrasi/daftar ulang 
untuk diserahkan 

kepada Rektor 

Universitas Bojonegoro 

Apabila verifikasi 

dinyatakan benar, petugas 

memberikan : formulir 
her-registrasi / daftar 

ulang, form pernyataan 

waktu perkuliahan 
pagi/sore, formulir KTM,  

dan formulir OSPEK.  

Mengisi dan 

menyerahkan: formulir 
her-registrasi / daftar 

ulang, form pernyataan 

waktu perkuliahan 
pagi/sore, formulir 

KTM  dan formulir 

OSPEK kepada petugas 

her-registrasi. 

 

 

Mengikuti OSPEK 

Membuat laporan calon 

mahasiswa yang telah 
melakukan her-

registrasi/daftar ulang. 

Menerima laporan calon 

mahasiswa yang telah 
melakukan her-

registrasi/daftar ulang. 

Menerima tembusan 

laporan calon 
mahasiswa yang telah 

melakukan her-
registrasi/daftar ulang. 

Menerima tembusan 

laporan calon 
mahasiswa yang telah 

melakukan her-

registrasi/daftar ulang. 

Menyerahkan laporan 
data rekapitulasi calon 

mahasiswa yang 

melunasi pembayaran 
her-registrasi/daftar 

ulang dari BRI kepada 

Ketua Yayasan Suyitno 

Bojonegoro. 


