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KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN
RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS .NEGERI GORONTALO
Jalan Jenderal Sudirman Nomor 6,Kota Gorontalo, 96128

0435) 821125 - (0435) 825424 - Laman: www. ac.id

PR[NSIP, TATA CARA DAN PROSEDUR
UJIAN MASUK MELALUI SELEKSI MANDIRI

UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO TAHUN 2021

SELEKSI MANDIRI (SM)
Seleksi Mandiri (SM) merupakan seleksi penerimaan mahasiswa baru dengan menggunakan
hasil Tes Berbasis Komputer (Computer Based Test-CBT), danlatau portofolio prestasi unggul
akademik/non akademik yang dilaksanakan dan ditetapkan oleh Universitas Negeri Gorontalo.

KETENTUAI\i I]MUM
1. Peserta diperbolehkan mengikuti Ujian CBT dan/atau seleksi portofolio prestasi unggul

akademik/non akademik.
Peserta dapat memilih paling banyak dua program studi Diploma dan/atau Sarjana.
Peserta diizinkan untuk memilih program studi yang tersedia/ bersesuaian dengan asal
jurusan di SLTA yang bersangkutan.
Khusus progrcm studi Kedokteran hanya dapat dipilih oleh lulusan SMA/]vIA jurusan IPA
saJa.

5. Urutan dalam pemilihan program studi menyatakan prioritas pilihan.

IIL PERSYARATAN
a. Pendaftaran

1) Lulusan SMAAdA/SMICSederajat tahun 2Al8 ,2019,2020,2021 danatau lulusan
Paket C tahun 2018,2019,2020,2021 denganbatasan umur maksimal 25 tahun per
tanggal I Juli202l, harus sudah memiliki ijazah;
Memiliki nilai raport SMA/MAISMK semester I sampai dengan6;
Memiliki kesehatan memadai sehingga tidak mengganggu kelancaran proses
pembelajaran di program studinya.
Berkelakuan baik dan tidak terlibat dalam penggunaan dan peredaran narkoba.
Tidak buta warna bagi program studi tertentu (disarankan untuk memeriksakan diri
sebelum mendaftar).

6) Membayar biaya Seleksi Mandiri.

b. Penerimaan
1) Lulus Seleksi Mandiri 2021
2) Memiliki ijazah asli pada SMA/MAISMK.
3) Sanggup mematuhi etika dan tata tertib mahasiswa Universitas Negeri Gorontalo

serta memenuhi semua persyaratan sebagai mahasiswa UNG
4) Memenuhi persyaratan lain yang ditentukan oleh masing-masing program studi

penerima.

c. Biaya Pendidikan
Untuk calon mahasiswa yang mengikuti Seleksi Mandiri UNG tahun z}2l,jika telah
dinyatakan diterima bersedia membayar Biaya Pendidikan sesuai dengan Surat Keputusan
Reklor tlNG.

IV. BIAYA SELEKSI

2.

J.

4.

2)
3)

4)
5)



a. Biaya pendaftaran peserta ujian Seleksi Mandiri ditetapkan sebesar Rp. 175.000,- (seratus
tujuh puluh lima ribu rupiah).

b. Peserta yang sudah membayar biaya pendaftaran dari salah satu mekanisme Seleksi
Mandiri dan telah dinyatakan tidak lulus, kemudian ingin mengikuti mekanisme Seleksi
Mandiri yang lain, tidakakan dikenakan biaya pendaftaran lagi.

c. Peserta yang sudah dinyatakan lulus melalui salah satu mekanisme Seleksi Mandiri,
kemudian ingin mengikuti mekanisme Seleksi Mandiri yang lain, harus membayar biaya
pendaftaran lagi sesuaijadwal yang ditentukan

d. Biaya pendaftaran disetorkan melalui melalui loket Bank Negara Indonesia (BNI), atau
Bank Rakyat Indonesia (Kantor CabanlCabang Pembantu/Unit) dengan
membawa/menunjukan formulir pendaftaran kepada teller atau melalui ATM atau mobile
banking BNI. Biaya yang sudah dibayarkan tidak dapat diambil kembali dengan alasan
apapun.

V. TATACARAPENDAFTARAN
a. Pendaftaran dilakukan secara onJine melalui laman: http://pmb.ung.ac.id.
b. Menyiapkan dan memindai (scanning); (bukan difoto)dokumen berikut:

1) Pas photo terbaru (ukuran 4 x 6 cm format JPG atau PNG, dengan ukuran maksimum
200 KB, menggunakan kemeja putih polos berkerah dengan latar merah maron, bagi
yang berjilbab/ berkerudung diwajibkan memakai jilbab/kerudung putih.

2) ljazah asli lulusan SMAA4A/SMI(Sederajat tahun 2018, 2A19, 2020, atau Surat
Keterangan lulus Asli untuk tahun lulusan 2021.

3) Nilai raport dari semester I sampai dengan 6.

4) KTP calon mahasiswa
5) KTP kedua orang tua/ wali
6) Kartu Keluarga
7) Surat Keterangan penghasilan kotor orang tua (termasuk semua jenis tunjangan)

i'iffi)*Y#3i.*egawai BUMN/BUMD, pegawai perusahaan/Swasta berupa
slip gaji (bukan rekapitulasi gajD masing-masing dari ayah dan lbu, ayah atau
ibu yang ditandatangani oleh bendahara instansi pemerintahaniperusahaan yang
bersangkutan,

- Pekerjaan lainnya disahkan oleh Kepala Desa atau Lurah.
8) Bukti daya listrik dan pembayaran listrik 3 (tiga) bulan terakhir dari rumah orang

tua/wali. Bagi yang menggunakan listrik pintar atau tidak mempunyai aliran listrik,
dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Kepala Desa atau Lurah. Untuk Surat
Keterangan menggunakan listrik pintar harus mencanfumkan pemakaian ruta-rata
perbulan.

9) Bukti pembayaran PDAM 3 (tiga) bulan terakhir. Bagi yang tidak berlangganan
PDAM, dibuktikan dengan surat keterangan dari Kepala Desa atau Lurah.

c. Mengisi borang (formulir) secara on-line pada lannn: http://pmb.ung.ac.id. dan
mengunggah (upload) semua berkas pada huruf b point 1) sampai dengan 9).

Calon peserta mengisi borang (formulir) pendaftaran on-line
sesuai dengan petunjuk yang ada secara benar. Semua informasi
yang diisikan dalam borang ini ho;nts benqr. Kesalahan/
kecurangan dalam pengisian borang ini berakibat pada
pembatalan p enerimqo;n sebagai pe serta.

Mengunduh (download), mencetak dan menandatangani
1) FormulirbiodatamahasiswaUNG.
2) Surat Pernyataan (bermeterai 10.000)



e. Membayar biaya pendaftaran melalui Bank BRI dan BNI. Calon peserta akan menerima
Tanda Bukti Pembayaran.

f. Peserta yang memilih Program Studi Kedokteran wajib: mengikuti wawancara,
pemeriksaan kesehatan fisik dan buta wama, test psikometrik MMP| bertempat di Gedung
Fakultas Kedokteran Kampus 1 UNG.

g. Melakukan Verifikasi Dokumen di Biro Akademik, Kemahasiswaan, dan Perencanaan
(BAKP) UNG dengan membawa:
1) Hasil cetakan formulir pendaftaran seleksi mandiri yang sudah diisi secara on-line

pada laman http ://pmb.ung. ac. id
2) Foto copy semua berkas pada huruf b nomor l) sampai dengan 9).
3) Surat Pernyataan (bermeterai) yang telah diisi, ditandatangani dan diketahui orang

tua/ wali yang menanggung.

Berkas yang disebutkan pada huruf g nomor 1) sampai 3) di atas (masing-masing satu
eksamplar) serta Tanda Bukti Pembayaran, dimasukan dalam map karton (snelhecter
warna kuning muda) untuk diverifikasi oleh petugas BAKP dengan menunjukkan
dokumen yang asli. Maptersebutdiberi identitas nama dan pilihan program studi. Jika
setelah diverifikasi dinyakkan lengkap maka calon peserta diwajibkan mencetak kartu
peserta melalui laman pmb.ung.ac.id. Jika tidak lengkap, maka calon peserta tidak dapat
mengikuti seleksi.

h. Jadwal waktu verifikasi dokumen untuk masing-masing jalur Seleksi Mandiri harus sesuai
jadwal verilikasi dokumen sebagaimana tertera pada angka romawi WII.

VI. KETENTUAN SELf,KSI MANDIRI PRESTASI UNGGUL
a. Peserta wajib menyiapkan dokumen portofolio
b. Kejuaraarl penghargaan atau prestasi luar biasa yang dimaksud adalah kejuaraan/

penghargaan atau prestasi luar biasa yang bersifat perorangan. Untuk prestasil kejuaraan
beregrr/ tim, calon peserta dapat dipertimbangkan kelayakan dan kepesertaannya melalui
tahapan tes/ wawancara yang sangat ketat oleh Tim Seleksi.

c. Memiliki salah satu atau lebih prestasi dan atau memiliki sertifikat/surat keterangan
sebagai berikut:
l) Juara I, II, atau III (memperoleh piala/ medali emas, perak, atau perunggu) minimal

tingkat nasional dalam bidang keolahragaaan, kesenian, olimpiade bidang studi, dan
lomba bidang keagamaan yang diperoleh selama duduk di SMA/I\IAISMK.

2) Keahlian/kemampuan luar biasa atau prestasi luar biasa lainnya yang dibuktikan
dengan sertifikat atau surat keterangan dari lembaga resmi. Contoh hafal Alquran
minimal 5 jru, penemu teknologi tepat guna yang dibuktikan dengan paten, hak cipta
atau HKI lainnya

d. Bukti sertifikat, piagam kejuaraan atau surat keterangan tentang prestasil kemampuan luar
biasa yang disebutkan pada huruf c butir 1) dan 2) harus disahkan oleh Kepala Dinas
setempat atau pejabatl pengampu yang berwenang.

e. Juara/prestasi di bidang keolahragaan yang diakui adalah seluruh cabang olah raga yang
diselenggarakan oleh KOM, instansi pemerintah/ BUMN yang relevan dan merupakan
kejuaraan resmi yang diketahui oleh induk organisasi olahraga.

f. Juara/prestasi di bidang kesenian, olimpiade bidang studi dan lomba keagamaan yang
diakui adalah juara untuk lomba yang diselenggarakan oleh instansi pemerintalr/ BUMN
yang relevan dan sifatnya melembaga.

g. Semua dokumen Bukti Sertifikat, Piagam Kejuaraan atau Surat Keterangan tentang
prestasi/kemampuan luar biasa yang disebutkan pada huruf d, dimasukkan bersamaan
dengan dokumen yang disebutkan pada angka romawi V huruf g di atas.

h. Pemeriksaan Buta Warna bagi peserta yang memilih Program Studi S-1 Farmasi, D- 3
Farmasi, dan S-l Keperawatan (bertempat di Pusat Pelayanan Kesehatan Akademik Center
UNG (sesuai jam kerja) .

i. Peserta wajib mengikuti wawancara oleh Tim Seleksi secara daring/luring.



YIL KETENTUAN SELEKSI MANDIRI TES BERBASIS KOMPUTER (COMPUTER
BASED TEST - CBr)
a. Tes Berbasis Komputer (Computer Based Test - CBT) mehputi: Tes Kemampuan Potensi

Akademik (TKPA), kompondr mata uji terdiri atas Verbal, Numerikal, Figural,
Matematika Dasar, Bahasa Indonesia, dan Bahasa Inggris.

b. Khusus bagp peserta yang memilih progam studi bidang seni dan olahraga wajib
menyiapkan semua dokumen portofolio.

c. Pedoman dan uraian lengkap tentang dokumen portofolio yang harus disiapkan tersebut
dapat dibaca dan diunduh pada laman: http://pmb.ung.ac.id.

d. Semua dokumen portofolio tersebut disimpan dalam kepingan Compact Disc (CD) dan
diberi cover dengan identitas nama, nomor peserta Seleksi Mandiri Tes Berbasis Komputer
(Computer Based Test-C.BT) dan pilihan program studi.

e. Compact Disc (CD) yang berisi portofolio tersebut dimasukkan bersamaan dengan

dokumen yang disebutkan pada angka romawi V huruf g di atas.

f. Pemeriksaan Buta Warna bagi peserta yang memilih Program Studi S-1 Farmasi, D- 3
Farmasi, dan S-1 Keperawatan (bertempat di Pusat Pelayanan Kesehatan Akademik Center
UNG (sesuai jam kerja).

g. Wawancara bagi peserta yang memilih Program Studi D-3 Pariwisata (hari Senin, 5 Juli
2021)

\rIII. JADWAL SELEKSI MANDIRI
a. Seleksi Mandiri Prestasi Unggul

1) Waktu pendaftaran: 15 sampai dengan 2l Juni202l
2) Waktu pembayaran BiayaPendaftaran: 15 sampai dengan 22 Jmi202l
3) Waktu Verifikasi Dokumen: 15 sampai dengan 23 Juni 2021.
4) Waktu pelaksanaan Tes MMPi, Tes Kesehatan dan Wawancara(khusus pesertayang

memi I ih pr ogr am studi kedokteran) : 23 luru 2021.
5) Walrtu Pelaksanaan TeV Uji Keterampilan & Wawancara secara luringidaring

(semua program studi): 24 Juni 2021.
6) Waktu Pengumumat 26 Juni 2021.

b. Tes Berbasis Komputer (Computer Based Test - CBT)
1) Waklu pendaftaran: 15 sampai dengan 28 Juni 2021 (kecuali peserta SM berbasis

Prestasi Unggul, hanya diperkenankan mendaftar pada tanggal27 - 28 Juni 2A2D
2) Waktu pembayaran Biaya Pendaftaran: 15 sampai dengan 29 Juni 2021.
3) Waktu Verifikasi Dokumen: 15 sampai dengan 30 Juni 2021.
4) Waktu pelaksanaan Tes MMPi, Tes Kesehatandan Wawancara (khusus peserta yang

memilih program studi kedokteran): 23 sampai dengan 241w12021.
5) Waktu Pelaksanaan Ujian Tulis: 2 sampai dengan 4 Juli 2021.
6) Waktu Pengumuman: 7 Juli 2021.

DL TEMPAT PELAKSAIIAAN SELEKSI MANDIRI
1) Pelaksanaan seleksi/wawancara untuk SM Prestasi Unggul bertempat di Gedung

BAKP/Auditorium LING
2) Pelaksanaaan Tes Berbasis Komputer (Computer Based Test - CB'I) wfi:Ir. seluruh pilihan

program studi bertempat di Kampus I UNG Jln. Jend. Sudirman No. 6 Kota Gorontalo dan
Kampus baru Bone Bolango.

X. PENENTUANKELULUSAN
l) Seleksi Mandiri Berbasis Prestasi Unggul:

Kelulusan Peserta akan ditetapkan dengan memperhatikan hasil tes/ wawancara, Tes
Kesehatan fisik, jenis kejuaraan/ penghargaan/ prestasi luar biasa yang diraih, tingkat/ level
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kejuaraar/ penghargaan/ prestasi luar biasa yang diraih, pilihan program studi, dan daya
tampung program studi.

2) Seleksi Mandiri Tes Berbasis Komputer (Computer Based Test - CBT):
i. Penilaian hasil ujian tulis menggunakan ketentuan sebagai berikut Jawaban benar

diberi skor I dan Jawaban salah/Tidak Menjawab diberi skor 0.
ii. Mata ujian akan dinilai berdasarkan pembobotan tertentu untuk setiap jenis ujian tulis,

ujian keterampilan, tes kesehatan dan wawancara dengan skala nol sampai seratus.
iii. Kelulusan Peserta akan ditetapkan dengan memperhatikan Hasil Tes Berbasis

Komputer (Computer Based Test - CRT), portofolio, pilihan program studi, dan daya
tampung program studi.

PENGUMUMAN DAN REGISTRASI
l) Pengumuman akan disampaikan melalui laman http:,//ung.ac.id atau http://siat.ung.ac.id,

http:/bakp. ung. ac. id.
2) Registrasi, pembayaran UKT dan Biaya Pendidikan:

a. Seleksi Mandiri Prestasi Unggul tanggal 8 sampai dengan 16 Juli 2021.
b. Seleksi Mandiri Tes Berbasis Komputer (Computer Based Test - CBT) tanggal 16

sampai dengan 23 Juli 2021.
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Buka pmb.ung.ac.id
KliK DAFTAR
SEKARANG
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Mengunggah luplo ad1 pasfoto
warna terbam ukuran 4 x 6 cm
(2OO KB), menggunakan kemeja
putih polos berkerah dengan latar
merah maron

Mengisi borang (formulir)
pendaftaran sesuai
dengan petunjuk yang
ada secara benar
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Menyerahkan berkas untuk
diverifikasi oleh petugas
pendaftaran di BAKP
Universitas Negeri Gorontalo

Melakukan pemba5mran bia5ra
pendaftaran ke Bank yang
ditunjuk, calon peserta akan
menerima Tanda Bukti
Pembayaran

Mencetak formulir
pendaftaran online

I
Calon peserta mencetak .
Kartu Peserta Ujian melalui
laman pmb.ung.ac.id.


