
Magister Manajemen  
Fakultas Ekonomika dan Bisnis 
Universitas Gadjah Mada mohon dibaca terlebih dahulu sebelum 

melakukan pendaftaran online 

Prosedur Pendaftaran Online  
CALON MAHASISWA SEMESTER 1 

 

Buka laman: http://um.ugm.ac.id/admisi/index.php/akun/auth/login/ 

Untuk melakukan Login, Saudara bisa menggunakan akun yang lama atau akun baru. 

 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Setelah Login silahkan: 

Klik Program Master (S2) Genap 2018  

Klik Biaya Sendiri jika dari dana sendiri atau Klik Kerjasama jika dana dari jalur Beasiswa

 
 

Kemudian: 
 

1. Klik Daftar Sekarang  

 

 

 

KLIK BIAYA SENDIRI JIKA DANA SENDIRI 

KLIK KERJASAMA JIKA DARI BEASISWA 

PROGRAM MASTER (S2) GENAP 2018 

PROGRAM MASTER (S2) 
GENAP 2018 

Klik disni 

Klik disni 



2. Pemilihan Program Studi, silahkan klik dibawah ini: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Pengisian Data  

 
 
Yang perlu diperhatikan saat pengisian data: 

Pastikan biodata diisi dengan benar, kemudian nama saudara harus sesuai dengan ijazah S1 
walaupun nama di KTP sudah berubah. 
 
 

 

 

PROGRAM MASTER 
(S2) GENAP 2018 

Klik disini jika pilih      

MM Jkt 

Klik disini jika pilih  MM Jogja 



4. Upload Dokumen 

Dokumen yang harus di scan dan di upload: 

1. Ijazah asli lebih diutamakan atau fotokopi yang sudah dilegalisir (cap basah/bukan print colour); 

2. 
Transkrip Akademik asli lebih diutamakan atau fotokopi yang sudah dilegalisir (cap basah/bukan 
print colour), jika Transkrip lebih dari satu halaman, maka harus digabung menjadi satu file, 
jangan sampai terpotong dan IPK harus terlihat; 

3. Proyeksi Keinginan yang sudah ditanda tangan dengan nama lengkap; 

4. 

Sertifikat/Bukti Akreditasi Program Studi saat ini oleh BAN PT yang masih berlaku, bisa diambil 

di: https://banpt.or.id/direktori/prodi/pencarian_prodi; Program Studi yang akreditasinya 

sedang dalam proses perpanjangan, dibuktikan dengan tanda terima penyerahan borang 

akreditasi ke DIKTI, bukan  surat keterangan dari Perguruan Tinggi yang bersangkutan; 

5. 
Sertifikat Tes Potensi Akademik yang masih berlaku minimal 1 bulan setelah batas akhir 

pendaftaran online ditutup (di tutup tanggal 10 Januari 2019); 

6. 
Sertifikat Kemampuan Bahasa Inggris yang masih berlaku minimal 1 bulan setelah batas akhir 

pendaftaran online ditutup; 

7. 
Surat Keterangan Sehat dari Dokter PUSKESMAS atau Rumah Sakit yang sudah di tanda tangan 
dan di stempel, tidak lebih dari satu bulan pada saat melakukan pendaftaran online (terbaru);  

8. Surat Ijin Belajar (bagi yang memilih kelas Eksekutif);  

9. Letter of Guarantee (LoG) atau MoU dari pemberi beasiswa apabila memilih jalur kerjasama; 

10. Pas foto dengan latar belakang biru/merah; 

 
Setiap meng-upload dokumen silahkan klik lihat di sebelah kanan dan pastikan lagi bahwa 
hasilnya jelas terbaca dan tidak ada yang terpotong. 

Keterangan:  

No. 1-9:  di Scan dalam bentuk PDF ukuran file antara 150-800 kb (harus jelas dibaca, jika file  

    berukuran kertas folio, hasil scan jangan sampai terpotong) 

No. 10:   di Scan dalam bentuk JPG ukuran file antara 150-800 kb  

 

Apabila ada berkas pendaftaran yang belum ada (belum siap diupload), maka pendaftaran bisa 

dihentikan terlebih dahulu dengan cara Log Out (Auto save), kemudian dapat dibuka lagi untuk 

melanjutkan. 

 
 

5.   Rekomendasi 

Untuk rekomendasi jika kesulitan dengan rekomendator sebelumnya, khusus  mahasiswa MM 

Kampus Jogjakarata bisa dibantu oleh Bapak Sumiyana, Ph.D. email sumiyana@ugm.ac.id dan 

Bapak Bayu Sutikno, Ph.D. email bayusutikno@ugm.ac.id dengan mengirimkan CV singkat 

(Prestasi/Strong Points) ke alamat email beliau terlebih dahulu kemudian kirim email dari akun 

pendaftaran di um.ugm.ac.id. 

Untuk mahasiswa MM Jakarta silahkan menhubungi hotline Kampus Jakarta. 

 



6. Penguncian Data 

Sebelum melakukan penguncian data dipastikan lagi bahwa berkas yang di upload sudah sesuai 

dengan persyaratan dan diposisi yang benar, apabila data sudah dikunci dan ternyata ada yang 

salah atau kurang, maka tidak bisa dibetulkan lagi. Pendaftar harus mengulang daftar online dari 

awal lagi dengan konsekuensi membayar biaya pendaftaran kembali Rp750.000,-. 

 

Apabila saudara masih ragu/belum jelas, jangan langsung melakukan penguncian data. Silahkan 
menanyakan terlebih dahulu ke bagian Admisi MM FEB UGM: 

Kampus Yogyakarta ke Hotline : 0813 2882 6888 (WA/Telepon) 

Kampus Jakarta ke Hotline        : 0813 1844 9088 (WA/Telepon) 

 

 

7. Pembayaran Pendaftaran  

Setelah penguncian data akan keluar Kode Pembayaran, Saudara jangan melakukan 

pembayaran, akan tetapi cukup mengirimkan screenshoot kode pembayaran tersebut ke alamat 

email Admisi MM Jogjakarta (admissions-mm.feb@ugm.ac.id) paling lambat tanggal 31 

Desember 2018.  

Untuk mahasiswa MM Jakarta silahkan menhubungi hotline Kampus Jakarta. 

 

8. Cetak Bukti Peserta  

Setelah mengirimkan kode pembayaran akan diproses oleh DPP UGM kemudian baru bisa 

mencetak bukti peserta daftar online dari akun masing-masing.  

 

9. Pengumunan Universitas 

Pengumuman bagi mahasiswa lulus matrikulasi yang dapat melanjutkan ke semester 1 pada 

tanggal 22 Januari 2019. Informasi selanjutnya terkait jadwal registrasi dan pembayaran UKT 

semester 1, pantau selalu email dan akun pendaftaran masing-masing. 

 

 

 

SYARAT YANG HARUS DIPENUHI UNTUK DAPAT MELANJUTKAN KE SEMESTER 1 

       Lulus syarat nilai minimal TPA, TBI, dan Total 

       Lulus Matrikulasi (4 matakuliah: Business and Management, Accounting and Finance,   

        Managerial Economics, Statistics for Business Decision). 

       Mengikuti Agenda LEAP (Leadership Enhancement and Acceleration Program) 

       Melakukan pendaftaran online sesuai ketentuan dan terverifikasi oleh Prodi MM FEB UGM dan  

        Universitas. 

 

 

 

 

 


