
PANDUAN PENDAFTARAN ONLINE 

JALUR REGULER

MAHASISWA BARU
(TAHUN AKADEMIK 2021/2022)



Browsing melalui Smart 
Phone, ketik 
Online.umm.ac.id
Baca panduan sebelum 
melakukan pendaftaran 
online.



 Pilih Pendaftaran Dalam

Negeri/Indonesia



 Pilih Jalur S1/ Diploma

 Pilih jalur dengan tes untuk

pendaftaran reguler
(dibuka untuk semua Program Studi)



 Pilih non beasiswa untuk

jalur reguler S1/ D3



Silahkan isi data, nama lengkap sesuai 

ijazah, email dan nomor HP aktif, NISN, 

tahun lulus, jurusan sekolah, kemudian 

pilihlah jurusan yang Anda inginkan. 

Pilihan 1 & 2 wajib diisi dan pilihan 3 boleh

kosong.



Anda berhasil mendapatkan PIN 

pendaftaran. Notifikasi pendaftaran ada di 

email anda. Lalu pilih (klik) salah satu bank 

untuk pembayaran. Pastikan pembayaran 

sesuai dengan nomor Virtual Account anda.



 Tampilan setelah anda klik salah satu

logo bank. 

(contoh disamping logo bank BNI yang 

kami pilih)

 Silakan melakukan pembayaran sesuai

dengan nomor virtual account anda dan

sesuai dengan petunjuk masing-masing

bank yang anda pilih. 



 Setelah melakukan 

pembayaran, buka lagi 

online.umm.ac.id

 Login dengan email dan 

pin pendaftaran anda



 Setelah anda berhasil melakukan

pembayaran, akan muncul gambar

seperti pada layar. 

 Dan jangan lupa untuk klik “validasi” 

 Kemudian logout dan login kembali

dengan email dan pin anda di 

online.umm.ac.id



form 1: Pengisian Identitas Diri
Lengkapi Jurusan SMA, dan 
pastikan kembali Program Studi 
pilihan anda. Pilihan program 
studi tidak bisa dirubah kembali, 
jadi pastikan memilih sesuai 
dengan yang anda minati.



• Form 2 : Data Sekolah. 

• Pastikan Nama dan alamat 

sekolah anda sesuai.



• Form 3 : Data Wali/ Orang Tua

• Isikan data orang tua anda 

dengan benar, dan yang 

dimaksud wali disini adalah 

orang yang membiayai kuliah 

anda



Form 4 : Data saudara kandung

Jika anda mempunyai saudara kandung 

yang sama-sama sedang menempuh 

kuliah di UMM klik ya, dan jika tidak klik 

tidak



Form 5 : Data Akademik



Pengisian form kuesioner, upload 

dokumen rapor/ ijazah/ SKL/ sertifikat 

penunjang dan upload foto dengan 

ukuran kurang dari 100kb



Pastikan biodata anda 

lengkap dan benar, lalu klik 

psikotes online.



Silakan download e card anda dan 

sukses...!!



• Tampilan E-Card 


