
PENDAFTARAN
ONLINE

PROGRAM PROFESI ISINYUR 
FT UGM



1. File Pas Foto latar belakang Biru/merah (6 bulan terakhir)

2. Scan Legalisir Ijazah S1

3. Scan Legalisir Transkrip Nilai S1

4. Scan Surat Pengalaman Kerja

5. Scan Surat keterangan Sehat

Yang perlu di siapkan :

“Dokumen harus sesuai ketentuan
syarat pendaftaran dengan ukuran
setiap file maksimal 800 Kb. 
Tipe PDF



Laman:
http://um.ugm.ac.id





Muncul sebagai gambar berikut:



Pilih Buat akun/ Create an Account 



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: 



Silahkan mengisi data berikut





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.

Bisa cek diemail bapak/Ibu



Contoh di email

Jika sudah muncul silahkan klik

Klik Saja disini
sambal mengingat Pin yg ada di email



Masukkan Pin yg ada di email
Lalu kirim

Jika sudah berhasil akan
muncul sukses



Langkah Selanjutnya Klik

Setelah melakukan aktivasi akun pendaftaran, silahkan login ke akun
pendaftaran dengan
memasukkan email, password, dan kode captcha.



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



Pengisian aktifasi Nomor HP dan Unggah Pass 
Foto

Akan dikirimkan kode verivikasi di SMS 
bapak/Ibu dan mohon dimasukkan
Jika berhasil nanti akan Hijau



Unggah Pass Foto



TAHAPAN PENDAFTARAN



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. 



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 . 



Selanjutnya klik menu  halaman depan  , maka muncul
laman berikut. 

Klik Program Profesi UGM 
………

Klik Program Profesi Insinyur



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.

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. 

Klik Daftar



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. 

Klik disini



Langkah Pengisan data



2. Pemilihan Program Studi (Major Preferences)

Klik disini

https://um.ugm.ac.id/pendaftaran/public/pendaftaran/apply/entry/VU1d6UBatm-hErBIw9FO-dArFUCMnUZaYU86lrrEW10=/IvMwjsG788koEqVs4D8gPQxvPGVdiuPy6fQb8wqJEK8=/wcAXShcDkliLQiK2YPQGRQNGSxlOziwFhQRkAlSRE4Y=


Klik Edit



Pengisian Data (Data Entry)

Klik disini

https://um.ugm.ac.id/pendaftaran/public/pendaftaran/apply/entry/qGptlR5sG3CmTrlCUq9lpl0i9gC34NbBis1kCGrIuAM=/dE-ht7IjcloAxO029iv4Wx8Qcyw1Zxkq2A_wKEzseqA=/tBxdtgT233dnnKhMTi8n9ZzH4TS5I1GYUPxdiLmbuFo=


Klik Edit



Upload Dokumen (Documents Upload)

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. 

Klik disini

https://um.ugm.ac.id/pendaftaran/public/pendaftaran/apply/entry/XKexVk_gU33A2JnT9R8WzZO-sYarfsIQTdnHRqEg6jg=/z99X-6m6mjdD8M-_2gdNRVqapQDPzv0Npf3Us_CEYzw=/PlBb2kLhwi1B9p95tWtvqtElihPOpN5YO1i3EvhrkfY=


Klik disini





Penguncian Data (Data Submission)

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 . 

https://um.ugm.ac.id/pendaftaran/public/pendaftaran/apply/timeline/XKexVk_gU33A2JnT9R8WzZO-sYarfsIQTdnHRqEg6jg=/z99X-6m6mjdD8M-_2gdNRVqapQDPzv0Npf3Us_CEYzw=


Tahap selanjutnya adalah membayar
biaya pendaftaran. 



Pembayaran dapat dilakukan melalui bank mitra dengan kode
bayar dan batas waktu
pembayaran sesuai yang tertera pada tampilan informasi
masing-masing pendaftar. 



Setelah berhasil melakukan
pembayaran pendaftaran, pendaftar
akan mendapatkan nomor
peserta dan dapat mencetak bukti
peserta. 



Selamat
Mencoba




