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PETUNJUK PENDAFTARAN SMPB ONLINE (MENDAPATKAN KODE BAYAR)
1. Buka laman spmb.uinjkt.ac.id
2. Klik tombol generate pada pojok kanan atas

3. Akan muncul dialog, kemudian pilih jenjang S2 atau S3
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4. Isi biodata yang sesuai, kemudian centang pernyatan dan klik kode bayar

5. Akan muncul notify dialog seperti ini
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6. Kode bayar akan dikirim ke email atau muncul dibagian kiri bawah

7. Kode bayar hanya berlaku selama 6 jam sejak di generate, maka itu segera lakukan
pembayaran pada bank, ATM atau internet banking.
8. Pada kode bayar tidak tercantum nominal. Magister Rp.750.000,- untuk Doktor Rp.900.000,-
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PETUNJUK PEMBAYARAN SPMB MELALUI ATM

Bank Mandiri
1. Masukkan kartu ATM Bank Mandiri ke mesin ATM
2. Pilih Menu Pembayaran/Pembelian
3. Pilih Sub Menu Multi Payment
4. Masukkan Kode Universitas (untuk UIN Jakarta Kode-nya: 10012)/ Pilih UIN
Jakarta
5. Masukkan / Tulis 14 Digit Nomor Pendaftaran/ Nomor NIM
6. Periksa nama yang keluar pada tampilan
7. Bila benar pilih “Ya“, dan bila salah pilih “Tidak“
8. Pendaftar mendapat Struk ATM sebagai bukti pembayaran
Bank BNI
1. Masukkan kartu ATM BNI ke mesin ATM
2. Pilih menu Pembayaran/Pembelian
3. Pilih menu Pembayaran Student Payment Centre (SPC)
4. Masukkan Kode Universitas (untuk UIN Jakarta Kode-nya: 8004)/ Pilih UIN
Jakarta
5. Masukkan / Tulis 14 Digit Nomor Pendaftaran/ Nomor NIM
6. Masukkan rekening yang akan digunakan (dalam hal ini pilih Tabungan)
7. Periksa nama yang keluar pada tampilan
8. Bila benar pilih “Ya“, dan bila salah pilih “Tidak“
9. Pendaftar mendapat Struk ATM sebagai bukti pembayaran
Bank BRI
1. Masukkan kartu dan PIN
2. Menu Paket Tunai, pilih Transaksi Lain
3. Menu Jenis Transaksi, pilih Pembayaran
4. Menu Jenis Pembayaran, pilih Biaya Pendidikan
5. Menu Biaya Pendidikan, pilih UIN Jakarta
6. Masukkan / Tulis 14 Digit Nomor Pendaftaran/Nomor NIM
7. Muncul Informasi Pembayaran, apabila info pembayaran benar, tekan “YA“
8. Setelah transaksi, pendaftar mendapat Struk ATM sebagai bukti pembayaran
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PETUNJUK PENGISIAN FORMULIR SPMB ONLINE
Berikut cara mengisi formulir spmb online:
Setelah melakukan pembayaran pada bank/ATM/Internet banking, akan mendapatkan ID dan PIN
yang digunakan untuk login.
1. Buka laman spmb.uinjkt.ac.id, pada pojok kanan ada dialog LOGIN PESERTA SPMB MANDIRI.

2. Masukan ID dan PIN yang diperoleh dari Bank, setelah login perhatikan waktu pengisian formulir pada
bagian atas

3. Isi biodata diri
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4. Masukan data Sarjana

5. Masukan data Magister (Bagi pendaftar program Doktor)
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6. Masukan data Peminatan

7. Kemudian Upload Picture dengan ketentuan: Foto terbaru, latar belakang merah, file jpg, dan ukuran
foto maksimal 200KB.
8. Setelah foto berhasil di upload, klik Save, Klik Print Exam Card.
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9. Cetak/Simpan Kartu Ujian
10. Klik Exit
Proses pengisian formulir pendaftaran Online Selesai.
Penjelasan dan F.A.Q
PERSYARATAN PENDAFTARAN SPMB MANDIRI JENJANG MAGISTER (S2) DAN DOKTOR (S3)
SEKOLAH PASCASARJANA UIN JAKARTA
Berikut persyaratan pendaftaran yang harus dilengkapi bagi calon mahasiswa SPs UIN Jakarta:
1. Salinan ijazah SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/SMK/MA.
Dalam rangka melengkapi data calon mahasiswa harus melampirkan salinan ijazah dari
SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/SMK/MA. Salinan ini TIDAK PERLU DILEGALISIR. Cukup
fotocopy yang jelas dari asli aslinya.
F.A.Q
Q: Bagaimana klo ijazahnya hilang?
A: jika hilang dapat menggunakan keterangan ijazah pengganti, yang dikeluarkan dari
Sekolah/Lembaga yang berwenang.
Q: Saya lulusan pesantren, ijazah MTs dan MA saya jadi 1?
A: Jika lulusan pesantren diperbolehkan.
2. Salinan ijazah Strata 1 (untuk masuk Program Magister) dan juga ijazah Strata 2 (untuk masuk Program
Doktor) dari Program Studi terakreditasi yang telah dilegalisasi dari pejabat yang berwenang dan diakui
oleh Sekolah Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
Untuk persyaratan salinan ijazah S1 dan S2 HARUS DILEGALISIR, Asli, dengan stempel
basah, yang ditandatangai pejabat yang berwenang.
F.A.Q
Q: Bagaimana jika ijazahnya belum ada, karena belum mengikuti wisuda?
A: jika ijazah belum dikeluarkan, namun sudah lulus sidang tesis/skripsi, maka dapat
mengunakan Surat Keterangan Lulus (SKL).
Q: Saya lulusan luar negeri, apakah ijazah saya harus diterjemahkan ke bahasa Indonesia?
A: Ijazah tidak perlu diterjemahkan, tapi harus dilampirkan surat keterangan dari Diktis atau
Kemenag.
3. Salinan transkrip nilai dengan IPK minimal 3.00 atau Jayyid
persyaratan salinan transkrip nilai S1 dan S2 HARUS DILEGALISIR, Asli, dengan stempel
basah, yang ditandatangai pejabat yang berwenang.
F.A.Q
Q: Bagaimana jika transkrip juga belum dikeluarkan resmi?
A: Bisa menggunakan transkrip sementara dari akademik yang ditandatangani pejabat yang
berwenang.
Q: Bagaimana jika IPK saya tidak mencapai 3.00?
A: Pada kasus seperti ini, akan dilihat dulu lulusan tahun berapa? Jika tahun lama (dengan
catatan IPK 2,75 sudah sangat bagus), dapat diterima, namun menjadi bahan pertimbangan
saat rapat kelulusan.
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4. Salinan SK/Sertifikat perolehan status akreditasi program studi dan institusi dari BAN-PT dan/atau
lembaga yang kredibel lain tingkat internasional.
Salinan SK/Sertifikat akreditasi kampus sebelumnya harus dilampirkan, cukup fotocopynya
saja.
F.A.Q
Q: Dimana saya bisa mendapatkan status akreditasi kampus saya terdahulu?
A: status akreditasi dapat diperoleh langsung ke sekretariat kampus sebelumnya, atau bisa
juga melalui laman resmi BAN-PT pada tautan
https://banpt.or.id/direktori/prodi/pencarian_prodi dan
https://banpt.or.id/direktori/institusi/pencarian_institusi
5. Pas foto ukuran 3x4 dan 2x3 masing-masing 2 lembar.
Foto terbaru dengan latar belakang merah.
6. Daftar Riwayat Hidup termasuk daftar penulisan karya ilmiah yang dipublikasikan.
Daftar riwayat hidup/CV lengkap dengan karya tulis.
F.A.Q
Q: yang dimaksud karya ilmiah apa?
A: karya ilmiah yang dimaksud adalah skripsi, tesis, tulisan pada jurnal, Koran, majalah dan
website (bukan blog).
7. Surat Rekomendasi dari dua instansi dan/atau orang yang memiliki kualifikasi untuk menilai kompetensi
akademik calon mahasiswa yang bersangkutan.
Surat rekomendasi harus ada 2, bisa keduanya dari orang, bisa keduanya dari instansi, bisa
1 instansi dan 1 orang.
F.A.Q
Q: Apakah surat rekomendasi ada format bakunya?
A: Kami tidak menyediakan format rekomendasi, silakan dibuat sendiri.

8. Surat Pernyataan sanggup membiayai kuliah selama studi (jika ditanggung sendiri). Surat Pernyataan
dari instansi/atau perorangan tentang kesanggupan membiayai kuliah selama studi (jika ditanggung
sponsor).
Surat pernyataan sanggup membiayai kuliah selama studi dibuat sendiri, tidak ada format
yang baku. Jika yang bersangkutan ditanggung sponsor (perusahaan/lembaga), surat
pernyataan dibuat oleh sponsor.
F.A.Q
Q: Bagaimana jika yang menanggung biaya kuliah saya adalah orang tua?
A: yang membuat pernyataan adalah orang tua.
Q: Apakah wajib bermaterai 6000?
A: Surat keterangan tidak wajib bermaterai.

10

9. Surat Pernyataan sanggup mentaati ketentuan yang sudah dan akan ditetapkan oleh Sekolah Pascasarjana
UIN Jakarta (dibuat sendiri).
Surat pernyataan sanggup mentaati ketentuan dibuat sendiri, tidak ada format yang baku.
Jika yang bersangkutan ditanggung sponsor (perusahaan/lembaga), surat pernyataan
dibuat oleh sponsor.
10. Surat izin dari instansi tempat bekerja (bagi yang bekerja).
Bagi yang sudah bekerja, harus melampirkan surat izin dari instansi tempat kerja, isinya
mengizinkan yang bersangkutan untuk melanjutkan studi di Sekolah Pascasarjana UIN
Jakarta.
F.A.Q
Q: Bagaimana jika saya belum bekerja?
A: You don’t say.

11. Surat Keterangan Kesehatan dari dokter yang berwenang.
Surat keterangan sehat dikeluarkan dari dokter yang berwenang, asli, bukan fotocopy, dan
ada stempel basah. Surat keterangan boleh dari dokter praktek, puskesmas, rumah sakit.
12. Salinan KTP/SIM/Paspor dan Visa yang masih berlaku.
13. Proposal tesis (minimal 15 halaman ukuran B5 bolak-balik) sebanyak 3 rangkap dan proposal disertasi
(minimal 20 halaman ukuran B5 bolak-balik) sebanyak 4 rangkap.
Proposal adalah komponen penting, karena akan menjadi bahan ujian wawancara, maka
proposal harus disiapkan dengan baik
F.A.Q
Q: Seperti apakah format penulisan proposal?
A: format penulisan proposal sama dengan penulisan skripsi/tesis pada kampus
sebelumnya, Bab satu saja ditambah dengan daftar pustaka.
Berkas persyaratan diberikan secara langsung (tidak diupload). Diserahkan ke Sekretariat SPs UIN Jakarta
lt.3. Bagi yang lokasinya jauh dapat dikirim melalui jasa pengiriman (Pos/JNE/JNT, dll) dialamatkan ke:
PANITIA SPMB
Sekolah Pascasarjana UIN Jakarta
Jl. Kertamukti No.5 Pisangan Barat, Cirendeu, Ciputat Timur, Tangerang Selatan 15419
Telp. (021)7401472
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DAPATKAN INFORMASI TERKINI TENTANG SEKOLAH PASCASARJANA
UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA
VIA MEDIA SOSIAL

CARANYA:
Join ke channel resmi Telegram:
SPsUINJkt
Ask to Join ke grup resmi facebook:

[Official Group] SPs UIN Jakarta
Like fanpage resmi facebook:

Sekolah Pascasarjana
UIN Syarif Hidayatullah Jakarta
Follow akun resmi twitter:

@spsuinjkt
Follow akun resmi instagram:

@spsuinjktofficial
© Divisi Media Sosial
Sekretariat Sekolah Pascasarjana
UIN Syarif Hidayatullah Jakarta
2017
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