Assalamu Alaikum Wr. Wb.
…………………………………………………………………………………………….....................................................................
Berikut panduan Alur Pendaftaran Ulang di UIN Alauddin :
1. Masuk kedalam portal pmb.uin-alauddin.ac.id dgn klik tulisan REGISTRASI disebelah KIRI
2. Mengisi kolom yang telah disediakan dgn memasukkan alamat Email yg aktif & No. HP yang aktif
3. Pengisian No.test pada portal harus sesuai dgn apa yang tertulis di kartu test ( Jangan menambahkan
karakter, tanda - , . _ atau * )
4. ID dan Password akan dikirimkan melalui Email yang telah di konfirmasi oleh panitia
5. Mengisi portal calon mahasiswa pmb.uin-alauddin.ac.id dgn menggunakan ID dan User yang telah
dikirimkan lewat email (ID & Password dimasukkan di kolom sebelah kanan)
6. Mengisi seluruh pertanyaan yang ada di dalam portal dan mengupload beberapa berkas.
7. Print hasil UKT, Biodata,dan Surat Pernyataan
8.Melengkapi berkas sesuai persyaratan yang tertera di Pengumuman
9. Pemeriksaan Kesehatan di Poliklinik Uin Alauddin (sesuai jadwal)
10. Mengambil & Mengembalikan Map pendaftaran beserta kelengkapan berkas yang telah ditetapkan
sesuai jadwal yang diberikan oleh panitia
Jika ada yang kurang di mengerti silahkan menghubungi
Contact Person atau WhatsApp :
+62 822-5928-9900
+62 812-4137-2698
+62 813-4350-0072
+62 853-9770-5357
+62 852-4224-9869
+62 812-4223-2119
+62 821-8747-9219
+62 823-4646-0107
+62 853-9960-3210
+62 813-4255-6366
+62 852-4280-8858

SELAMAT BERGABUNG DI KAMPUS PERADABAN DAN ISLAMI UIN ALAUDDIN
MAKASSAR

PERSYARATAN KELENGKAPAN BERKAS
1.
2.
3.
4.

Kartu Pendaftaran/kartu test asli;
Fotocopy KTP terbaru Orangtua/Wali (suami dan istri)
Fotocopy Kartu Keluarga Terbaru;
Print out Surat Keterangan telah mengisi Biodata UKT (on-line) www. pmb.uinalauddin.ac.id;
5. Print out Surat Pernyataan siap mengikuti aturan yang berlaku di UIN Alauddin
Makassar (on-line) www. pmb.uin-alauddin.ac.id;
6. Print out Biodata (on-line) www. pmb.uin-alauddin.ac.id;
7. Foto copy slip Gaji/Penghasilan (Suami dan Istri) bagi PNS, TNI, Polri, Guru/Dosen dan
Pegawai/karyawan swasta bulan terakhir dilegalisir. Bagi yang pekerjaannya, petani,
nelayan, dan wiraswasta membawa Surat Keterangan Penghasilan dari Desa/Kelurahan;
8. Slip Pajak Bumi dan Bangunan terbaru dan menyerahkan fotocopy-nya dan jika tidak
mempunyai rumah membuat surat keterangan dari pejabat setempat;
9. Slip bukti pembayaran Rekening Listrik terbaru dan menyerahkan fotocopy-nya jika
tidak ada sambungan listrik membuat surat keterangan dari pejabat setempat;
10. Foto Rumah orang tua/wali dalam format warna (foto depan, samping, belakang dan
dalam rumah), jika tidak mempunyai rumah membuat surat keterangan tidak
mempunyai rumah dari pejabat setempat;
11. Foto copy ijazah yang dilegalisir 2 lembar;
12. Untuk siswa lulus tahun 2020 yang belum mempunyai ijazah, melampirkan Surat
Keterangan lulus disertai foto berwarna dan dilegalisir oleh kepala sekolah;
13. Bagi Calon Mahasiswa yang lulus jalur Prestasi Akademik (SNMPTN & SPAN-PTKIN) di
wajib melampirkan Foto Copy Raport dilegalisir dan memperlihatkan raport aslinya
pada saat melapor pada panitia (perubahan nilai pada raport asli harus membuat surat
keterangan keaslian diatas materai 6000 di tanda tangani oleh kepala sekolah);
14. Semua Calon Mahasiswa Baru harus menjalani pemeriksaan kesehatan & Bebas
Narkoba di Poliklinik UIN Alauddin Kampus II samata – Gowa;
15. Bagi Calon Mahasiswa Baru yang dinyatakan lulus pada Prodi, Keperawatan &
Kebidanan harus memiliki tinggi badan minimal 155 cm bagi laki-laki dan 150 cm bagi
perempuan, pemeriksaannya dilakukan di Poliklinik UIN Alauddin kampus 2 dan jika
tidak memenuhi persyaratan tinggi badan dan persyaratan kesehatan lainnya yg
ditentukan oleh panitia maka calon maba dinyatakan gugur. (tidak berlaku Keterangan
sehat dari luar);
16. Tidak buta warna bagi calon mahasiswa baru yang memilih prodi: Kebidanan,
Keperawatan, Farmasi, Kesehatan Masyarakat, Pendidikan Dokter, Teknik Arsitektur,
Teknik Informatika, Teknik Perencanaan Wilayah Kota, Fisika, Biologi, Kimia, Ilmu
Peternakan, Sistem Informasi, Pendidikan Fisika dan Pendidikan Biologi, dibuktikan
dengan surat keterangan sehat dari Poliklinik UIN Alauddin Kampus II dan jika tidak
memenuhi persyaratan tersebut diatas, maka calon maba dinyatakan gugur;
17. Bagi yang dinyatakan lulus Pendidikan Dokter melapor ke Prodi Pendidikan Dokter untuk
proses selanjutnya.

I. Calon Mahasiswa Baru Semua Jalur (SNMPTN, SBMPTN, SPAN-PTKIN, UM-PTKIN, UMM &
UMK) wajib mengikuti Placement Tes Baca Tulis al-Qur'an (BTQ) dan Bimbingan Baca Tulis
al-Qur'an (BTQ), CBT (Caracter Building Training) & PIBA (Pengembangan & Intensifikasi
Bahasa Asing) silahkan melapor di gedung ma'had aljamiah pintu dua UIN Alauddin atau
lihat di http://www.uin-alauddin.ac.id/.

