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Alhamdulillah, kami bisa bersilaturrahim dengan Bapak/Ibu melalui

buku sederhana ini.

Perkenankan kami dari Universitas Islam Nahdlatul Ulama Jepara 

(UNISNU JEPARA) menyapa Bapak/Ibu sekalian, para Guru dan 

Tenaga Kependidikan yang amat terpelajar dan kami hormati, teriring

doa semoga Allah SWT senantiasa mencurahkan ridha-Nya kepada

kita semua.

Bapak/Ibu, izinkan kami menyampaikan bahwa UNISNU JEPARA,

sebagai salah satu dari 200 PTS terbaik di Indonesia, selalu berkomitmen

memberikan layanan pendidikan tinggi terbaik bagi lulusan SMA/MA/SMK/

Paket C dan sederajat, untuk meraih cita-citanya. Komitmen itu terwujud

dalam peringkat akreditasi perguruan tinggi dan program studi, serta

penyediaan perangkat perkuliahan yang memadai serta kualitas mutu 

pembelajaran.

Pada tahun akademik 2022/2023, UNISNU JEPARA telah membuka

pendaftaran mahasiswa baru. Sebagai ikhtiyar memperluas akses

informasi pendaftarna, maka UNISNU JEPARA membuka kesempatan

bagi para Guru dan Tenaga Kependidikan pada jenjang SMA/MA/SMK/

Paket C untuk bergabung menjadi Agen PMB UNISNU JEPARA.

Kami mengundang Bapak/Ibu untuk bergabung menjadi Agen PMB 

UNISNU JEPARA dan mendapatkan keuntungan langsung, sekaligus 

membantu para siswa/siswi meraih cita-cita mereka.

Agar para Guru dan Tenaga Kependidikan lebih memahami hal ihwal

Agen PMB UNISNU JEPARA, maka buku mungil ini diterbitkan. Semoga

bermanfaat.

Januari 2022
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Assalamu’alaikum
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 UNISNU JEPARA menyediakan banyak beasiswa, baik bersumber dari internal 

maupun eksternal seperti Kemendikbud, Kemenag, BUMN, dan Baznas. Setiap tahun 

minimal menyalurkan beasiswa sebanyak 3 Milyar bagi mahasiswa.

 Dalam rangka memberikan pengalaman MERDEKA BELAJAR bagi mahasiswa, 

UNISNU JEPARA menyelenggarakan pertukaran mahasiswa dengan perguruan tinggi lain 

di dalam dan luar negeri. Selain itu, UNISNU JEPARA telah menjalin kerja sama dengan 

berbagai dunia usaha dan dunia industri untuk menjadi tempat magang bagi mahasiswa.

 UNISNU JEPARA didirikan oleh warga nahdliyyin dan siap menyiapkan generasi 

yang selain memiliki kecakapan keilmuan dan keterampilan akademik yang memadai, juga 

berakhlak mulia, beragama yang santun dan penuh toleransi. Ditengah merebaknya 

paham radikalisme yang tidak jarang mewabah lewat kampus, maka menuntut ilmu di 

lingkungan nahdliyyin menjadi sebuah pilihan yang bijak untuk tetap bisa mencapai mimpi 

menjadi seorang cendekia yang berakhlakul karimah.

 Universitas Islam Nahdlatul Ulama Jepara (UNISNU JEPARA) merupakan 

penggabungan dari INISNU, STIENU dan STTDNU berdasarkan Keputusan Mendikbud 

Nomor 149/E/O/2013, di bawah naungan Yayasan Pendidikan Tinggi Nahdlatul Ulama 

Jepara (YAPTINU JEPARA) sebagai penyelenggara.

 Kini, UNISNU JEPARA memiliki 18 program studi jenjang sarjana (Strata 1), dan 

satu program studi jenjang magister (Strata 2). Seluruh program studi telah terakreditasi 

oleh BAN-PT. Bahkan, BANPT juga telah memberikan Peringkat B Akreditasi Perguruan 

Tinggi kepada UNISNU JEPARA dengan nomor 3598/SK/BAN-PT/Akred/PT/X/2017. 

Akreditasi ini semakin meneguhkan bahwa UNISNU JEPARA telah memenuhi standar 

pengelolaan pendidikan tinggi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.



Penerimaan Mahasiswa Baru yang selanjutnya disingkat 

dengan adalah kegiatan penerimaan mahasiswa baru PMB 

di UNISNU JEPARA.

UNISNU JEPARA adalah Universitas Islam Nahdlatul Ulama 

Jepara.

Mahasiswa Baru adalah pendaftar dalam PMB yang telah 

melakukan pendaftaran ulang.

unik dan diberikan kepada setiap Agen PMB.

Link Referral adalah tautan khusus yang bersifat 

Aplikasi Agen PMB adalah sistem informasi berbasis web 

yang diakses secara daring melalui alamat 

https://agen.unisnu.ac.id.

 adalah siswa kelas XII atau lulusan Calon Mahasiswa Baru

SMA/SMK/MA/Paket C/ sederajat.

Agen PMB dalam buku panduan ini adalah guru dan tenaga 

kependidikan di sekolah/madrasah yang terlibat dalam 

kegiatan promosi dan pendaftaran PMB UNISNU JEPARA.
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AGEN 
WAJIB TAHU



Guru atau tenaga kependidikan pada 

sekolah/madrasah

Memiliki nomor rekening bank yang aktif.

Melakukan pendaftaran secara daring 

melalui Aplikasi Agen PMB

Telah berlangganan (subscribe) kanal 

Youtube UNISNU JEPARA (Unisnu Jepara 

Channel) dan menjadi pengikut (follower) 

akun media sosial resmi UNISNU JEPARA.
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SEMUA BISA 
MENJADI 

AGEN PMB

1 sekolah 

bisa lebih dari 

1 agen PMB

Calon Agen PMB harus memenuhi syarat berikut:



CARA DAFTAR
BAGAIMANA

AGEN PMB UNISNU JEPARA?
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† Upload foto profil

Pelajari secara seksama ketentuan 

     Rekening)

Akses website “agen.unisnu.ac.id” dan lakukan pendaftaran 

akun (pendaftaran disarankan langsung klik “Masuk 

menggunakan Google” agar lebih mudah dan tanpa proses 

verifikasi akun).

† Tanggal Lahir

Pilih jenis agen sebagai Guru/Tendik di Sekolah/Madrasah

Lengkapi data diri, meliputi:

† Tempat Lahir

† Alamat (Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan, Desa, 

† No. Handphone (WA)

† Rekening Bank (Nama Bank, Nomor Rekening, Pemegang 

† NIK

† Jenis Kelamin

† Nama Lengkap

† Link Media Sosial (Facebook, Twitter, Instagram)

    Jalan, RT & RW)

tentang Agen PMB pada menu 

Profil Agen > Aturan & Kebijakan.

1

2

3

4

agen.unisnu.ac.id



Mempelajari dan memahami segala informasi dan ketentuan 

tentang PMB UNISNU JEPARA. Silakan akses 

pmb.unisnu.ac.id untuk mendapatkan informasi lengkap 

seputar PMB UNISNU JEPARA

Mempromosikan PMB UNISNU JEPARA melalui akun media 

sosial dengan mengajak calon mahasiswa baru melakukan 

pendaftaran menggunakan Link Referral yang dimiliki.

 Mempelajari dan memahami sistem informasi Agen PMB.

Akun media sosial yang digunakan untuk promosi harus 

bersih dari konten negatif, pornografi, hoax, SARA, 

radikalisme, terorisme, penipuan online, perjudian, dan hal-

hal terkait keamanan internet.

Menggunakan konten promosi yang disiapkan oleh Panitia 

PMB.
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APA YANG
HARUS 

DILAKUKAN?



Syarat
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AGEN PMB
BISA DAPAT APA?

Mendapatkan penghargaan (fee)

 Mendapatkan materi promosi PMB UNISNU 

JEPARA.

Mendapatkan informasi terkini tentang PMB 

UNISNU JEPARA, meliputi perubahan regulasi, 

perubahan Aplikasi PMB, statistik laporan aktivitas 

agen, dan data calon mahasiswa baru dan 

mahasiswa baru yang menjadi jaringan bawahnya.

1

2

3

Mahasiswa baru sebagaimana dimaksud di atas 

harus memenuhi seluruh ketentuan berikut:

Penghargaan diberikan dalam bentuk uang 

sebesar Rp100.000 per mahasiswa baru.
†

†

 Bukan merupakan pendaftar PMB jalur 

drop in.

 Melakukan pendaftaran menggunakan Link 

Referral dan tercatat menjadi jaringan 

bawah Agen PMB serta datanya terbaca 

dalam Aplikasi Agen PMB.

Telah melakukan pendaftaran ulang sesuai 

ketentuan.

Tidak mengundurkan diri sebagai 

mahasiswa baru dengan alasan apapun.

Pembayaran penghargaan dilakukan dengan 

prosedur sebagai berikut:

Panitia PMB melakukan verifikasi dan 

rekapitulasi kinerja Agen PMB.

Panitia PMB melakukan pembayaran uang 

penghargaan dengan cara transfer bank ke 

rekening Agen PMB yang telah didaftarkan 

pada akhir periode pendaftaran PMB di 

bulan September 2022.

†
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CARA KERJA
AGEN PMB

Setelah sukses melakukan pendaftaran Agen, maka 

akan memperoleh Link Referral. Gunakan link 

tersebut untuk mempromosikan PMB UNISNU 

JEPARA kepada siswa di sekolah Bapak/Ibu maupun 

di sekolah lainnya. 

Setiap siswa (dari sekolah manapun) yang 

menggunakan link tersebut untuk melakukan 

pendaftaran mahasiswa baru, akan tercatat sebagai 

Pendaftar yang berada jaringan bawah agen. Jika 

Pendaftar melakukan pendaftaran ulang, maka agen 

akan mendapatkan penghargaan di akhir masa PMB. 

Agen PMB dapat membantu siswa melakukan 

pendaftaran Akun PMB dengan menggunakan menu 

Formulir Pendaftaran.

Manfaatkan tombol Edit Profil untuk memperbarui 

data diri Agen PMB. Pastikan data yang dimasukkan 

sudah benar.

Klik           untuk 

membuka daftar menu. ††



Untuk mempermudah kinerja Agen 

PMB, telah disiapkan berbagai flyer 

PMB. Silakan akses Menu Promosi > 

Flyer Promosi.

Terdapat banyak flyer yang dapat 

dipilih untuk dibagikan melalui media 

sosial. Silakan pilih flyer atau materi 

yang akan dibagikan, lalu Klik 

Preview & Share.

CARA KERJA
AGEN PMB

Caption Flyer dapat disalin dengan 

tombol Copy Caption, lalu paste-kan 

di medsos. Pastikan kode referral 

telah ikut di paste/tempelkan di 

medsos.

Agen juga dapat memanfaatkan 

tombol download untuk mengunduh 

flyer.

Cara termudah untuk membagikan 

flyer adalah dengan memanfaatkan 

tombol Share. Dengan tombol ini, 

Agen dapat langsung membagikan 

flyer dan caption ke medsos.
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APA YANG
TIDAK BOLEH?

Memalsukan data, baik data pribadi Agen 

PMB maupun data mahasiswa baru.

Menggunakan cara-cara yang tidak jujur 

dalam menyebarluaskan Link Referral Agen 

PMB, seperti menggunakan spam atau 

metode curang lainnya.

Menyalahgunakan materi promosi PMB.

Menggunakan Link Referral untuk 

pendaftaran calon mahasiswa baru atas 

nama diri sendiri.

Mempromosikan fitur atau layanan yang 

tidak tersedia di UNISNU JEPARA.

Menjelekkan, memfitnah, ataupun 

melecehkan pihak lain dengan 

menggunakan materi yang melanggar 

hukum dalam materi promosi yang 

digunakan dalam keperluan Agen PMB.

Setiap Agen PMB dilarang:



GET YOUR KNOWLEDGE TO LEAP
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