
1. Peserta yang dinyatakan lulus seleksi, melakukan REGISTRASI untuk penentuan 

biaya pendidikan UKT (Uang Kuliah Tunggal) – BKT (Biaya Kuliah Tunggal),  

dengan cara  sebagai berikut : 

a. Login menggunakan ID/USER (No.Hp) dan PASSWORD yang telah di kirim 

oleh panitia melalui Email atau Nomor WhatsApp (Email dan nomor WA aktif); 

b. Mengisi dan melengkapi data : 

- Data diri; 

- Data orang tua; 

- Data tempat tinggal; 

- Data sekolah; 

c. Melakukan pemeriksaan kesehatan di poliklinik Universitas Islam Negeri 

Alauddin Makassar Kampus II Samata-Gowa; 

d. Meng-upload berkas persyaratan dalam bentuk file JPG maksimum 100 

Kb/file: 

- Surat keterangan berbadan sehat dari poliklinik Universitas Islam Negeri 

Alauddin Makassar Kampus II Samata-Gowa 

- Foto slip gaji/penghasilan orang tua (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; 

- Foto Kartu Keluarga Terbaru; 

- Foto Slip Pajak Bumi dan Bangunan terbaru 

Foto Rumah orang tua/wali dalam format warna (Sisi Depan, Samping, 

Belakang dan dalam Rumah) 

jika tidak memiliki rumah, membuat surat keterangan tidak memiliki 

rumah dari Kecamatan atau Kelurahan/Desa setempat; 

- Foto Slip bukti pembayaran Rekening Listrik terbaru dan jika tidak ada 

sambungan listrik membawa surat keterangan tidak memiliki listrik dari 

Kecamatan atau Kelurahan/Desa setempat; 

e. Proses registrasi dianggap selesai apabila telah melakukan pengisian data 

100% di aplikasi dan mengumpulkan berkas pendaftaran ulang hasil print out 

dari  aplikasi pmb.uin-alauddin.ac.id.; 

f. Calon mahasiswa baru dianggap mengundurkan diri jika proses registrasi tidak 

mencapai 100%.   

2. 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 Universitas Islam Negeri 

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); 

3. 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 Universitas 

Islam Negeri Alauddin Kampus II dan jika tidak memenuhi persyaratan tersebut 

diatas, maka calon maba dinyatakan gugur; 

4. Bagi yang dinyatakan lulus Pendidikan Dokter, setelah melakukan pendaftaran 

ulang melapor ke Prodi Pendidikan Dokter untuk proses selanjutnya: 

(Contact Person Prodi Pendidikan Dokter 08114440462) 

 


