
TAHAPAN PEMBUATAN AKUN PENDAFTARAN 

 

1. Membuat Akun Pendaftaran: 

● Sebelum mendaftar, peserta seleksi wajib membuat akun pendaftaran terlebih 

dahulu. Pembuatan akun pendaftaran menggunakan email aktif dan selanjutnya 

membuat password; 
● Satu Nomor Induk Kependudukan (NIK) hanya hanya dapat dipakai untuk 

membuat 1 (satu) akun pendaftaran; 

● Mengisi form isian nama lengkap, tempat tanggal lahir, NIK, dan nama gadis ibu 

kandung, dan lain-lain seperti gambar di bawah ini:  

 

 

2. Melakukan aktivasi akun pendaftaran: 

● Aktivasi akun menggunakan PIN yang akan dikirim melalui email ke alamat email 

peserta yang digunakan untuk mendaftar.  

● Klik link notifikasi aktivasi akun yang dikirim melalui email, lalu masukan PIN 

untuk aktivasi. 

 



3. Setelah melakukan aktivasi akun pendaftaran, silahkan login ke akun pendaftaran dengan 

memasukkan email, password, dan kode captcha.

 

 

4. Apabila aktivasi dan login akun pendaftaran berhasil, maka tampilannya adalah sebagai berikut: 

 

 

  



TAHAPAN PENDAFTARAN 

 

1. Login ke alamat website pendaftaran https://um.ugm.ac.id/pendaftaran/ dengan memasukkan        
alamat email yang telah diaktivasi, password (bukan PIN), dan captcha yang tertera. Kemudian             
klik tombol Proses. Password adalah kunci yang dipergunakan untuk login pendaftaran, diisi            

sesuai yang diisikan saat registrasi/pembuatan akun. 

 

2. Setelah login berhasil, calon pendaftar akan diarahkan ke halaman biodata yang berisikan            
informasi data pribadi, data kontak dan fitur untuk mengubah password. Calon pendaftar            
diwajibkan untuk mengunggah foto sebelum dapat melanjutkan pada proses pendaftaran. Klik           
tombol Ubah/Edit.  

 
 

https://um.ugm.ac.id/pendaftaran/


3. Pilih foto dengan cara klik tombol Browse, kemudian klik tombol Ubah Data. 

 

 
4. Selain mengunggah foto, calon pendaftar disarankan untuk melakukan aktivasi nomor          

handphone pada tab Data Kontak. Isikan dengan nomor handphone yang aktif, kemudian klik             

tombol untuk mengirimkan kode unik melalui SMS. Apabila telah menerima SMS, masukkan            
kode aktivasi. 
 

5. Selanjutnya klik menu halaman depan, maka muncul laman berikut. 

 
 

6. Untuk memilih jalur pendaftaran, klik menu “Daftar Sekarang” pada sebelah kanan layar. Akan             

muncul beberapa jalur seleksi yang sedang aktif untuk dipilih. Klik pada salah satu jalur seleksi. 
 

7. Ketika memilih salah satu jalur seleksi, detail jalur seleksi tersebut akan muncul. Klik tombol              

Daftar untuk memulai pendaftaran pada jalur seleksi yang dipilih. Calon pendaftar hanya boleh             
memilih satu jalur seleksi pada satu gelombang/intake pendaftaran. 

 



 

8. Setelah memilih jalur seleksi, pada halaman depan akan muncul riwayat pendaftaran. Klik            
tombol Timeline pada bagian kiri. Kemudian calon pendaftar akan diarahkan pada laman            
timeline pendaftaran yang berisi setiap tahapan yang harus diselesaikan oleh pendaftar. 

 

 
9. Setelah memilih jalur, tahap selanjutnya adalah tahapan pengisian data. 

 
 

10. Pada tahapan pengisian data, isikan seluruh data yang diperlukan pada proses pendaftaran.            
Pastikan semua yang bertanda bintang (*) diisi. Isikan semua data dengan data yang sesuai dan               
benar. Klik tombol Simpan untuk menyimpan data. 

 

 
 

 



11. Apabila seluruh data telah lengkap diisi, tahap selanjutnya adalah tahapan pemilihan program            

studi. 

 
 

12. Peserta dapat memilih pilihan program studi sesuai dengan kuota pilihan pada jalur seleksi yang              

dipilih. Klik tombol Edit, untuk memilih program studi. 

 
 

13. Pilih salah satu program studi dengan memberikan tanda pada radio button. Kemudian klik             

tombol Simpan. 

 
 

14. Tahapan selanjutnya adalah mengunggah dokumen syarat pendaftaran. 

 



15. Pada tahapan mengunggah dokumen, pastikan semua dokumen yang bersifat wajib harus           

diunggah. Klik tombol Edit, untuk memulai unggah dokumen. 

 
 

16. Pilih jenis dokumen terlebih dulu, kemudian pilih dokumen dengan cara klik tombol Browse,             

kemudian klik tombol Upload. Apabila ingin mengganti dokumen yang sudah pernah diunggah,            
klik tombol Hapus kemudian unggah ulang dokumen. 

 
 

 
 
 



17. Tahapan selanjutnya adalah penguncian data pendaftaran. 

 

 
18. Sebelum mengunci data pendaftaran, pendaftar harus memeriksa kembali seluruh data dan           

dokumen yang diisikan. Apabila masih ada data atau dokumen yang perlu diubah klik tombol              

Edit. Apabila semua data telah lengkap dan benar, beri centang pada bagian pernyataan dan klik               
tombol Kunci Data. 

 
 

19. Tahap selanjutnya adalah membayar biaya pendaftaran. 

 
 

20. Pembayaran dapat dilakukan melalui bank mitra dengan kode bayar dan batas waktu            

pembayaran sesuai yang tertera pada tampilan informasi masing-masing pendaftar. 

 
 



21. Setelah berhasil melakukan pembayaran pendaftaran, pendaftar akan mendapatkan nomor         

peserta dan dapat mencetak bukti peserta. 

22. Pendaftar Program Internasional wajib login ke akun pendaftarannya pada H-3 dari hari            

pelaksanaaan tes Tahap I untuk mencetak Kartu Peserta Tes. 

 

--------------------------------- 


