
TATA CARA PENDAFTARAN MAHASISWA ONLINE 

PROGRAM PASCASARJANA ULM BANJARMASIN 

 

1. Sebelum memulai pendaftaran siapkan kelengkapan berkas pendaftaran online sebagai 
berikut : 

Program Magister (S2): 

a. File Scan Ijasah S1 format JPEG/JPG mak. size 300 KB 

b. File Scan Transkrip Nilai S1 format PDF mak. size 1 MB 

c. File Scan KTP format JPEG/JPG mak. size 300 KB 

d. File Pas Foto 4x6 cm format JPEG/JPG mak. size 300 KB 

e. File scan Bukti Biaya pendaftaran format JPEG/JPG mak. size 300 KB 

Kelengkapan Berkas Pendaftaran secara online Untuk Program Doktor (S3): 

a. File Scan Ijasah S1 dan S2 format JPEG/JPG mak. size 300 KB 

b. File Scan Transkrip Nilai S1 dan S2 format PDF mak. size 1 MB 

c. File Scan KTP format JPEG/JPG mak. size 300 KB 

d. File Pas Foto 4x6 cm format JPEG/JPG mak. size 300 KB 

e. File scan Bukti Biaya pendaftaran format JPEG/JPG mak. size 300 KB. 

2. Bukalah halaman pendaftaran pada website https://admisipasca.ulm.ac.id/  
3. Lakukan pendaftaran pada kolom Registrasi dengan memasukkan email dan nama anda 

kemudian klik Daftar. 
 

 
 

4. Selanjutnya sistem admisi akan mengirimkan pemberitahuan ke email anda, silahkan 
buka email anda untuk mendapatkan username dan password. 

https://admisipasca.ulm.ac.id/


 
 

 
5. Untuk login pada sistem admisi, gunakan username dan password yang telah dikirim ke 

email anda kemudian klik Login. 
 
 



 
 

6. Ketika login pertama anda akan diminta untuk melakukan perubahan password, isikan 
password baru yang anda akan gunakan selanjutnya lalu klik Ubah dan Lanjutkan. 
 

 
 

7. Pada halaman formulir anda diminta untuk mengisi Form Registrasi, isilah Form Registrasi 
sesuai dengan biodata diri anda, kemudian klik NEXT. 
 



 
 
 

 
 

8. Berikutnya anda diminta untuk mengisikan data pendidikan anda, isilah data pendidikan 
S1 anda sesuai dengan data pada Ijazah dan Transkrip anda, kemudian klik NEXT. 
 
 



 
 

9. Berikutnya anda diminta untuk mengupload file berkas pendaftaran, yaitu : Ijazah S1, 
Transkrip Nilai, Foto, dan KTP. Sesuaikan format data anda dengan format data yang 
diminta. Untuk mengupload data anda, klik Browse kemudian pilih file data anda. 
 

 
 

10. Jika telah selesai mengupload klik Simpan 
11. Selanjutnya pada halaman formulir  akan muncul pilihan Edit dan Validasi. 

Klik Edit jika anda masih menginginkan perubahan pada formulir anda, dan jika formulir 
anda telah benar maka silahkan klik Validasi untuk mengirimkan data anda dan 
melakukan pendaftaran mahasiswa. 
 
 



 
 

12. Formulir yang sdh di Validasi tidak dapat lagi dilakukan perubahan data, pastikan data 
yang anda masukkan benar. 

13. JIka anda telah melakukan Validasi maka data anda telah masuk pada sistem admisi, 
tunggulah Operator untuk melakukan Verifikasi pada data anda. 

14. Jika dinyatakan telah Lulus Verifikasi, maka anda akan mendapatkan pemberitahuan 
pada email dan anda akan mendapatkan kode pembayaran pada akun admisi anda di 
halaman Hasil Verifikasi. 

15. Biaya Pendaftaran sebesar Rp 500.000,00 (Lima Ratus Ribu Rupiah). 
16. Pembayaran dapat dilakukan pada Bank BNI Seluruh Indonesia, baik melalui teller, ATM 

dan Internet Banking dan WAJIB MENGGUNAKAN KODE VERIFIKASI (Digunakan Sebagai 
Nomor Tagihan pada saat melakukan pembayan di teller, ATM dan Internet Banking); 
Pembayaran yang tidak mengunakan kode verifikasi tersebut, tidak akan tercatat pada 
sistem dan tidak dapat mendapatkan kartu peserta tes.  Kode tersebut akan di 
beritahukan melaui EMAIL masing-masing setelah Biodata & Berkas sudah DIVERIFIKASI 
oleh Pascasarjana. Tata Cara Pembayaran bisa dilihat pada: 
http://pascasarjana.ulm.ac.id/id/wp-content/uploads/2016/01/TATA-CARA-
PEMBAYARAN-SPC-Universitas.pdf 

17. Setelah melakukan pembayaran anda diwajibkan menyerahkan bukti fisik/berkas 
pendaftaran ke Sekretariat Program Pascasarjana ULM di Banjarmasin Paling Lambat 2 
hari kerja setelah masa pendaftaran berakhir pada setiap periode pendaftaran.   
Adapun berkas yang harus dikembalikan yaitu: 
1) Print out Formulir Pendaftaran sebanyak 2 (dua) lembar 
2) Fotokopi Ijazah yang telah dilegalisir terbaru sebanyak 3 (tiga) lembar 
3) Fotokopi Transkrip Akademik yang telah dilegalisir terbaru sebanyak 3 (tiga) lembar 
4) Bukti Setor biaya pendaftaran sebanyak 1 (satu) lembar 

18. Untuk mendapatkan kartu peserta ujian, masuk kembali pada halaman login admisipasca 
anda kemudian pada menu Hasil Verifikasi Download Kartu Peserta Ujian. Jadwal dan 
Tempat Tes telah tertera pada Kartu Ujian Peserta. 

19. Kartu Peserta Ujian di Print dan dibawa pada saat Tes TPA. 

http://pascasarjana.ulm.ac.id/id/wp-content/uploads/2016/01/TATA-CARA-PEMBAYARAN-SPC-Universitas.pdf
http://pascasarjana.ulm.ac.id/id/wp-content/uploads/2016/01/TATA-CARA-PEMBAYARAN-SPC-Universitas.pdf

