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PANDUAN PENDAFTARAN UWGM
1. Buka halaman pendaftaran di alamat https://pmb.uwgm.ac.id/ , kemudian klik Daftar.

2. Isi dan lengkapi biodata pada halaman yg tampil.

-pilihReguler
Reguler Aanvullen
Eksklusif
Eksklusif Aanvullen

* pilih salah satu jalur masuk yang sesuai, reguler untuk lulusan SMA/SMK/MA,
aanvullen/alih jenjang bagi lulusan D3 atau pindahan, dan eksklusif untuk kelas
pekerja.
* Khusus jalur eksklusif, sebelum melakukan pendaftaran silahkan konfimasi terlebih
dahulu dengan panitia pendaftaran terkait dengan kuota kelas.
* jangan lupa beri tanda centang pernyataan di atas sebelum klik Daftar

3. Berikut contoh hasil daftar awal yang berisikan Bill Number dan jumlah tagihan yang
perlu dibayarkan.

* silahkan melakukan pembayaran ke Bank Mandiri terdekat dengan menunjukan kode
bayar diatas.
4. Buka halaman admisi kemudian login dengan user dan password yang telah di aktifkan
saat pengembalian bukti bayar pendaftaran.

5. Isi Data Diri dengan benar.

Besar file photo
maksimal 200 kb

*Pemilihan Program Studi dapat dilakukan dengan 2 cara yakni memilih 2 prodi yang
sama pada setiap pilihan, baik pilihan pertama hingga kedua, atau dapat memilih lebih
dari 1 prodi dimana prodi pilihan pertama adalah prioritas.
6.

Tahap akhir pengisian data.
*berilah tanda centang pada pernyataan keabsahan data yang telah diisi lalu klik SIMPAN.

7.

Cetak bukti pendaftaran sebagai kartu ujian/tes seleksi masuk UWGM.

Contoh Hasil Cetak.

8. Upload kelengkapan berkas pendaftaran (berupa bukti pembayaran pendaftaran, kartu
ujian, KTP/KK, ijazah dan Video perkenalan diri secara singkat) ke https://bit.ly/pmbuwgm
9. Silahkan melanjutkan proses Tes/Ujian, hubungi 0852 4614 0064.

CONTOH ISI SLIP MANDIRI
PMB 2021
1 April 2021(saat setor)

Lokasi penyetoran

X
X
Univ. Widya Gama

Kode Pembayaran (21000xxx)

Rp. 300.000

Tiga Ratus Ribu Rupiah

(Nama Pendaftar)
Alamat/No.HP Mahasiswa(wajib)

PMB 2021

Perhatian :
1. Tanpa Nomor Rekening (menggunakan KODE PEMBAYARAN)
2. Konfirmasi pembayaran : 0852-4687-1761 / 0895-33160-2323 (WA-jam kerja)
3. TIDAK menghilangkan/merusak bukti pembayaran
4. Cek lokasi Bank Mandiri di : https://www.bankmandiri.co.id/kantor-cabang
5. Mohon unduh Tata Cara Pendaftaran, Tes, Rincian SPP & dibaca di :

Gelombang I Rp. 250.000 (s.d 31 Mei 2021)
Gelombang II Rp. 300.000 (s.d 30 September 2021)
https://pmb.uwgm.ac.id (Klik Informasi)
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