
Tata Cara Pendaftaran Ujian Mandiri 

Undip yang Dibuka 16 Mei 2018 

 

"Seleksi/Ujian Mandiri ini adalah seleksi mahasiswa strata I (S1) di Universitas Diponegoro 

selain melalui jalur SBUB, SNMPTN dan SBMPTN." 

 

tirto.id - Pendaftaran Ujian Mandiri (UM) Universitas Diponegoro (Undip) telah dibuka 

mulai hari ini, Kamis, 16 Mei 2018 sampai dengan tanggal 5 Juli 2018. 

 

"Seleksi/Ujian Mandiri ini adalah seleksi mahasiswa strata I (S1) di Universitas Diponegoro 

selain melalui jalur SBUB, SNMPTN dan SBMPTN," dikutip dari laman resmi Undip. 

 

Secara umum persyaratan Ujian Mandiri Undip di antaranya adalah siswa lulusan 

SMA/SMK/MA atau yang sederajat, lulus ujian persamaan, atau yang setara lainnya (paket 

C) tahun 2018, 2017 dan 2016. 

 

Selain itu, peserta wajib memenuhi persyaratan kesehatan fisik dan tidak buta warna yang 

ditetapkan oleh program studi. 

 

Berikut Petunjuk Tahapan-tahapan Penting Ujian Mandiri Diploma III, S1, dan Pascasarjana 

Universitas Diponegoro yang dilansir dari laman resmi Undip: 

 

1. Tahap get pin 
 

Tahap pendaftaran ini adalah untuk mendapatkan pin dari web site um.undip.ac.id. Prosesnya 

yaitu dengan mengisi nama, no identitas (SIM, KTP yang masih berlaku), pilihan ujian 

(SAINTEK/SOSHUM) yang akan menentukan pemilihan program studi/jurusan dan jumlah 

pilihan (SAINTEK dan SOSHUM boleh maksimal 2 pilhan program studi). 

 

Calon peserta akan mendapatkan no pin yang akan digunakan sebagai bill key (kunci 

pembayaran) untuk membayar biaya pendaftaran di bank Mandiri, BTN, BRI ataupun BNI 

‟46. 

 

2. Pembayaran biaya pendaftaran 
 

Untuk Bank Mandiri, pembayaran ini dapat melalui internet banking, ATM, dan teller. 

Sementara itu, untuk bank BRI dapat melalui ATM dan teller. Bank BNI‟46 dapat melalui 

ATM dan Teller, serta Bank BTN melalui teller. 

 

Sementara itu, rincian biaya pendaftaran untuk SAINTEK (IPA) dengan 2 pilihan program 

studi SAINTEK dikenai biaya pendaftaran Rp300.000 untuk daerah lokal Semarang dan 

Rp375.000 bagi peserta tes yang memilih lokasi luar Semarang. Untuk SOSHUM (IPS) 

dengan 2 pilihan program studi SOSHUM, dikenai biaya pendaftaran Rp300.000 untuk 

daerah lokal Semarang dan Rp375.000 bagi peserta tes yang memilih lokasi luar Semarang. 

 

3. Pengisian formulir 

 

https://tirto.id/
https://um.undip.ac.id/tata-cara-daftar-um-s1-dan-d3/
http://um.undip.ac.id/


Tahap pendaftaran bisa langsung dilakukan setelah melakukan transaksi pembayaran di Bank 

(real time).  

 

Pendaftaran ini dilakukan dengan masuk ke sistem/menu „Pendaftaran Online „-> menu „Isi 

Formulir‟.  

 

Pendaftaran „Isi formulir‟ tidak bisa dilakukan jika pendaftaran „get pin‟ (poin 1) dan 

pembayaran biaya pendaftaran (poin 2) belum dilakukan. 

 

Pada Tahap ini calon peserta diwajibkan mengisi formulir pendaftaran. Berikut uraiannya: 

 Masukkan nomor pin dan password yang telah didapat pada poin 1 di atas. 

 Isi formulir untuk kelengkapan berkas. Isi semua data yang diminta, sampai pada 

tahapan akhir. Jika sudah yakin dengan data yang diisikan kemudian tekan tombol 

“daftar” (pada tabulasi final). 

 Setelah menekan tombol „daftar‟ maka akan muncul nomor peserta ujian dan 

kelompok ruang ujian serta menu untuk mencetak kartu peserta ujian (KPU) yang 

akan digunakan pada saat verifikasi nanti. 

 Cetak kartu ujian. Kita bisa mencetak langsung dan atau menyimpannya. Mencetak 

kartu hanya bisa dilakukan ketika semua data yang diminta dalam formulir 

pendaftaran telah diisikan. Pastikan dulu bahwa data yang diisikan telah benar sesuai 

dengan yang diinginkan termasuk yang paling penting adalah pilihan jurusan atau 

program studi. Setelah mencetak kartu peserta ujian, calon peserta tidak bisa mengedit 

kembali data yang telah diisikan. 

 

4. Verifikasi (pengesahan)  
 

Tahap verifikasi pendaftaran dilakukan 1 jam sebelum ujian di ruang ujian. Verifikasi akan 

dilakukan oleh pengawas dengan membawa syarat-syarat yang telah ditentukan. 

Penulis: Yulaika Ramadhani 

Editor: Yulaika Ramadhani 
 


