
1  
 

Panduan Pendaftaran 

 
 
 
Proses pendaftaran dilakukan secara online di http://penerimaan .ui.ac.id 
 
1. Membuat account  

a. Pembuatan account dapat dilakukan kapan saja, meskipun diluar periode pendaftaran.  
Klik “buat account” di kanan atas http://penerimaan.ui.ac.id 

 
 
 

b. Isi formulir pembuatan account 
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2. Membuat Pendaftaran 

a. login di http://penerimaan.ui.ac.id menggunakan username dan password yang telah 
dibuat 

 
 

b. klik menu “buat pendaftaran”  

 
 

c. kemudian pilih “daftar” 
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d. pilih program studi yang diinginkan di kolom “pilihan” 

 
 

e. mengisi formulir pendaftaran 
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f. Mendapatkan no.pendaftaran. Periksa kembali isian data pendaftaran, jika belum 
sesuai ubah isian dan jika sudah sesuai pilih “verifikasi pendaftaran” sebagai 
tanda pernyataan kebenaran isian pendaftaran. 

  

 
 
 

 
3. Mengunggah foto: 

a. Siapkan Pas foto  
- ukuran digital minimal 400x600 pixel, atau  
- ukuran cetak 4x6 untuk dipindai (scan) dengan ukuran digital minimal 400x600 

pixel 
b. Pas foto yang dimaksud adalah foto wajah tegak menghadap kamera, dengan 

deteksi wajah tampak 80% (sistem otomatis mendeteksi wajah di foto), tampak kedua 
telinga. Diperkenankan foto menggunakan jilbab. 
Contoh:  

 

 

 

 

 

 

Foto yang telah Anda upload akan dipakai pada Kartu Tanda Mahasiswa (KTM) jika 
Anda lulus seleksi masuk UI. 
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c. pilih menu “upload” 

 
 
4. Mengunggah dokumen (khusus untuk pendaftar Kelas Khusus Internasional, jenjang 

Pascasarjana dan S1 Ekstensi)  
a. Pada menu “daftar pendaftaran” tersedia fitur “upload dokumen” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
b. - Dokumen pendaftar Sarjana Kelas Internasional (KKI): 

Sertifikat TOEFL atau IELTS. 
TOEFL yang dapat digunakan untuk mendaftar KKI adalah TOEFL yang disertifikasi 
ETS berupa ITP (skor min.500), iBT (skor min.61), dan computer based (skor 
min.173). Atau dapat juga menggunakan IELTS yang disertifikasi oleh Bristish 
Council/idp Australia/Cambridge ESOL. 
*TOEFL Prediction tidak dapat digunakan untuk mendaftar kecuali TOEFL Prediction 
yang dikeluarkan oleh LBI FIB UI 
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- Dokumen pendaftar jenjang Pascasarjana dan S1 Ekstensi 

1. Salinan (fotocopy) Ijasah yang telah dilegalisir 
2. Salinan (fotocopy) transkrip nilai yang telah dilegalisir 

 

 
 
5. Membayar biaya pendaftaran 

a. Pastikan sudah memverifikasi pendaftaran, melihat nominal biaya 
pendaftaran, dan mencetak formulir pendaftaran untuk disimpan sebagai bukti 
pendaftaran. 

b. Catat No. Pendaftaran 
c. Pilihan Cara Pembayaran 

 ATM: Bank BNI, Bank Permata, Bank Bukopin, Bank Mandiri, Bank BRI, 
Bank CIMB Niaga 

 Internet Banking: Bank Mandiri, Bank CIMB Niaga 
 Teller: Bank BNI, Bank BTN, Bank CIMB Niaga, Bank Mandiri 
 Self Service Terminal (SST): Bank CIMB Niaga 

 
Cara Pembayaran Melalui ATM 
 
Bank BNI 
 Pilih menu Pembayaran 
 Pilih menu Berikutnya 
 Pilih menu Universitas 
 Pilih menu UI/Universitas Indonesia 
 Masukkan 9 angka nomor registrasi untuk input NPM (Nomor Pokok 

Mahasiswa) 
 Layar akan menampilkan nomor registrasi, nama pendaftar, dan jumlah 

biaya yang akan dibayar 
 Tekan "Ya/Benar" untuk melakukan pembayaran 
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ATM Bank Permata 
 Pilih menu Transaksi Lainnya 
 Pilih menu Pembayaran 
 Pilih menu Pendidikan 
 Masukkan nomor pelanggan sebagai berikut: Kode Institusi + Nomor 

Registrasi 
Contoh: 
050 Kode Institusi UI 
708000001 Nomor Registrasi 

 Selanjutnya ikuti petunjuk pada mesin ATM 
 

Bank Bukopin 
 Pilih menu Pembayaran 
 Pilih menu Pendidikan 
 Pilih menu Universitas Indonesia 
 Masukkan nomor pendaftaran sebagai Nomor Pokok Mahasiswa 
 Selanjutnya ikuti petunjuk pada mesin ATM 
 
Bank Mandiri 
 ATM  

o Pilih menu Pembayaran/Pembelian 
o Pilih Multi Payment 
o Masukkan kode perusahaan 10003 (UI) lalu tekan BENAR 
o Masukkan 9 angka nomor registrasi lalu tekan tombol BENAR 
o Layar akan menampilkan identitas dan jumlah pembayaran; tekan 1 jika 

data sesuai 
o Untuk melakukan eksekusi, tekan "YA", untuk pembatalan tekan 

"TIDAK" 
 Teller  

o Isi blanko Multi Payment dengan mencantumkan nomor pendaftaran 
dan nama pendaftar dengan tujuan pembayaran Universitas Indonesia 

o Serahkan blanko ke teller untuk memproses pembayaran 
 Internet Banking  

o Login dengan User ID dan Password 
o Pilih menu Pembayaran 
o Pilih menu Pendidikan 
o Pilih rekening yang akan digunakan untuk membayar 
o Pilih Penyedia jasa: 10003 Universitas Indonesia 
o Masukkan nomor pendaftaran Anda di isian Nomor Mahasiswa 
o Klik "Lanjutkan", cek informasi yang muncul. Jika telah sesuai, masukan 

PIN yang degenerate oleh Token ke field yang tersedia. Pilih "Kirim" 
o Muncul bukti validasi dari system, print atau save untuk digunakan 

sebagai bukti. 
 
Teller BNI atau BTN 
 Tanpa isi blanko langsung ke Teller minta "Host to Host Universitas 

Indonesia" atau "Online dengan BNI UI Depok" 
 Sebutkan No pendaftaran 
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ATM BRI 
 Pilih menu transaksi lainnya 
 Pilih menu Pembayaran 
 Pilih Pendidikan 
 Pilih kode (UI: 008) 
 Masukkan kode UI bersama 9 angka nomor pendaftaran (contoh: 

008123456789) 
 Pilih Yes/OK 
 
Bank CIMB Niaga 
 Pembayaran melalui ATM dan Self-Service Terminal (SST)  

1. Khusus ATM: Pilih menu Pilihan Transaksi 
2. Pilih menu Pembayaran 
3. Pilih menu Lanjut 
4. Pilih menu Pendidikan Online 
5. Pilih menu Universitas Indonesia 
6. Masukkan 9 digit nomor pendaftaran 
7. Layar akan menampilkan identitas pendaftar, pastikan nama yang 

muncul adalah nama Anda 
8. Untuk melakukan pembayaran tekan "Proses", untuk pembatalan tekan 

"Batal" 
 Pembayaran melalui Teller  

1. Isi blanko setoran dengan mencantumkan nomor pendaftaran dan 
nama pendaftar  

2. Serahkan blanko ke teller untuk memproses pembayaran 
 Pembayaran melalui CIMB Clicks  

1. Akses web Cimb Clicks di www.cimbclicks.co.id 
2. Masukkan User Id dan Password untuk log-in 
3. Pilih Menu "Bayar Tagihan" 
4. Pilih rekening sumber dana yang diinginkan 
5. Pilih Jenis Pembayaran – "Pendidikan" 
6. Pilih "Universitas Indonesia" pada kolom Nama Tagihan 
7. Masukkan Nomor Pendaftaran 
8. Layar konfirmasi akan menampilkan semua informasi pembayaran, 

Pastikan data pembayaran telah sesuai, masukkan mPIN. 
9. Bila transaksi berhasil, Simpan resi pembayaran sebagai bukti 

pembayaran yang sah. 
 

Catatan 
 Pastikan Anda memasukkan nomor registrasi yang benar 
 Periksa kesesuaian nama pendaftar yang muncul pada layar ATM 
 Periksa kesesuaian jumlah biaya yang ditagihkan 
 Simpan resi pembayaran ATM sebagai bukti pembayaran 
 Periksa status pembayaran anda di situs penerimaan, dengan login, lihat pendaftaran 
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6. Mengunduh kartu ujian 
a. Pada menu “daftar pendaftaran” tersedia fitur “download kartu ujian”. Kartu ujian hanya 

dapat di download pada periode tertentu sesuai jadwal kegiatan 

 
 

b. Kartu ujian dicetak berwarna disarankan dalam kertas HVS berukuran A4 

 
 

 
7. Mengikuti ujian saringan masuk dengan membawa perlengkapan ujian:  

- kartu ujian  
- kartu Identitas sesuai isian pendaftaran 
- alat tulis (pensil 2B, pulpen, penghapus, rautan).  
 
Mengikuti ujian dan mematuhi tata tertib ujian. 
1. Berpakaian sopan, bebas dan pantas. 
2. Membawa kelengkapan ujian (lihat petunjuk diatas) 
3. Tiba di lokasi ujian minimal 30 menit sebelum ujian dimulai 
4. Tidak saling meminjam alat tulis pada saat ujian berlangsung 
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8. Melihat pengumuman hasil seleksi masuk 
a. masukkan no ujian di kolom yang disediakan 

 
 

b. Lihat hasil pengumuman baca dengan seksama tata tertib yang tertera 

 
 

 


