TATA CARA PENGISIAN FORM UANG KULIAH TUNGGAL
JALUR UJIAN MASUK POLITEKNIK NEGERI (UMPN)
POLITEKNIK NEGERI MEDAN 2015
1. Setiap calon mahasiswa baru Politeknik Negeri Medan diwajibkan mendownload (mengunduh)
file formulir data perhitungan nilai UKT mahasiswa angkatan tahun 2015 jalur UMPN
(Formulir Petunjuk Pengisian UKT 20152.pdf) dari situs resmi Politeknik Negeri Medan
(http://polmed.ac.id) menggunakan fasilitas akses internet
2. Cetak formulir data perhitungan UKT tersebut pada kertas A4 3.
Form 01 dan Form 02 diisi sesuai data mahasiswa dan orang tua/pihak lain yang membiayai kuliah
mahasiswa bersangkutan. Sebelum dilakukan pengisian data, silahkan baca dengan cermat
petunjuk pengisian Form 01 dan Form 02 yang diberikan.
Perhatian!! :
Isi terlebih dahulu Form 01 dan Form 02 secara lengkap dan berkonsultasi dengan orang tua
atau pihak yang membiayai sebelum mengakses http://pendaftaran.polmed.ac.id/ukt/.
Kesalahan pengisian data hanya akan merugikan calon mahasiswa.
4. Gunakan fasilitas internet untuk mengakses laman http://pendaftaran.polmed.ac.id/ukt/ untuk
kewajiban melengkapi data digital calon mahasiswa baru Politeknik Negeri Medan jalur UMPN
2015 sebagai dasar penentuan uang kuliah yang harus dibayar per semester
5. Tahap pengisian data digital dimulai dengan aktivasi akun di laman :
http://pendaftaran.polmed.ac.id/ukt/aktivasi.html
6. Masukkan Nomor Peserta Ujian contoh : 5151100000, kemudian masukkan nama lengkap sesuai
dengan kartu peserta ujian, masukkan tanggal lahir dengan format Tahun-Bulan-Tanggal Contoh :
1992-05-24
7. Klik tombol Aktivasi, Jika verifikasi berhasil anda akan diminta membuat password. Buat password
yang anda inginkan, kemudian masukkan sekali lagi pada konfirmasi password, klik Simpan
(password harap diingat baik-baik)
8. Selanjutnya anda akan diminta login jika anda sudah meng-aktivasi akun atau anda dapat langsung
login di laman : http://pendaftaran.polmed.ac.id/ukt/login.html
9. Masukkan No. Peserta Ujian contoh : 5151100000 dan masukkan password yang telah anda buat
sebelumnya ketika aktivasi
10. Anda diwajibkan mengisi seluruh isian yang ada pada form isian UKT Mahasiswa baru (isi semua
data yang diminta sesuai alur yang telah ditentukan)
11. Untuk mahasiswa Lulus Jalur Ujian Masuk Politeknik Negeri (UMPN) Gelombang II, batas akhir
pengisian form UKT adalah tanggal 4 Agustus 2015.
12. Besaran UKT mahasiswa Cadangan Jalur Ujian Masuk Politeknik Negeri (UMPN) dapat dilihat
pada tanggal 6
Agustus
2015
dengan
melakukan
Login
kembali
pada laman
: http://pendaftaran.polmed.ac.id/ukt/login.html
13. Form UKT dalam bentuk tercetak (hard copy) pada langkah 3 dikembalikan paling lambat ketika
daftar ulang yaitu pada tanggal : 6 - 8 Agustus 2014 kepada Panitia Daftar Ulang
Politeknik Negeri Medan

