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Q : Mengapa nama sekolah saya tidak muncul?
A : Masukkan nama sekolah dengan ejaan yang benar, jika masih
belum muncul masukkan nomor NPSN yang diberikan oleh 
sekolah.

Q : Mengapa Kelompok Ujian saya tidak muncul?
A : 
• Jika Jurusan Asal IPA, maka Kelompok Ujian yang muncul

hanya IPA, dan IPC.
• Jika Jurusan Asal IPS, maka Kelompok Ujian yang muncul

hanya IPS.
• Jika Jurusan Asal SMK Teknik, maka Kelompok Ujian yang 

muncul hanya IPA.
• Jika Jurusan Asal SMK  Non Teknik, maka Kelompok Ujian yang 

muncul hanya IPS.

Q : Apakah Jurusan IPA bisa memilih Kelompok Ujian IPS?
A : Bisa, Jurusan IPA boleh memilih Kelompok Ujian IPS dengan
cara memilih Kelompok Ujian IPC.

Q : Berapa Biaya Uang pendaftarannya?
A : 
• Kelompok Ujian IPA atau IPS sebesar Rp. 200.000
• Kelompok Ujian IPC sebesar Rp. 250.000
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Q : Bagaimana cara saya membayar uang pendaftaran?
A : Gunakan Nomor Kode bayar/ Virtual Account yang  tertera
pada email
(contoh : 234xxxxxxxx) sebagai Kode Pembayaran.

• Untuk pilihan pembayaran melalui Bank BNI bisa melalui teller
atau Mobile Banking dan Internet Banking serta ATM Bersama 
dengan transfer ke Virtual Account Blling dan masukkan Nomor
Kode bayar/ Virtual Account yang anda miliki.

• Untuk pilihan pembayaran melalui Bank SUMUT bisa melalui
teller atau hanya bisa menggunakan ATM Bank SUMUT saja
dengan masuk ke Menu Pendidikan

Q : Apakah bisa membayar pendaftaran lewat Bank Lain?
A : Bisa, namun pilihan pembayaran wajib menggunakan Bank BNI
dan Metode pembayaran hanya bisa melalui Mobile Banking dan 
Internet Banking serta ATM Bersama dengan cara transfer ke
Virtual Account Billing dan masukkan Nomor Kode bayar/ Virtual 
Account yang anda miliki.

Q : Bagaimana jika saya salah dalam memilih Kelompok Ujian
namun sudah terlanjur membayar?
A : Jika salah memilih Kelompok Ujian dan sudah membayar maka
anda harus Registrasi dan membayar kembali. 

Q : Saya sudah selesai mendaftar namun sampai saat ini saya
belum menerima konfirmasi email.
A : Email akan dikirimkan 1x24 jam. Jika belum maka klik request 
ulang no. virtual account baru pada halaman Login.
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Q : Bagaimana jika saat membayar Kode bayar/Virtual Account
tidak ditemukan?
A : Pastikan cek kembali Kode bayar/Virtual Account dengan benar. 
Jika dirasa sudah benar, maka bisa request ulang no. virtual 
account baru pada halaman login

Q : Bagaimana cara saya mendapatkan username dan password
untuk Login?
A : Username dan Password anda adalah yang anda buat saat
mendaftar.

Q : Saya lupa Password untuk masuk ke menu Login
A : Klik reset password pada halaman Login. Password yang baru
akan dikirimkan melalui email anda.
Q :  Saya sudah membayar namun ketika Login muncul notifikasi
silahkan melakukan pembayaran
A :  Klik check status pembayaran pada halaman Login

Q : Berapa lama masa berlaku Kode bayar/Virtual Account untuk
dibayarkan?
A : Kode bayar/Virtual Account akan expired dalam waktu 7 hari
setelah terbit.

Q : Bagaimana jika Kode bayar/Virtual Account sudah lewat 7 hari
namun belum melakukan pembayaran?
A : klik request ulang no. virtual account baru pada halaman login 
dan hanya bisa diberikan 1 kali.
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Q : Saya tidak mempunyai slip penghasilan Orang Tua.
A : Jika tidak mempunyai slip penghasilan Orang Tua maka harus
menggunakan Surat Keterangan Penghasilan dari Kelurahan.

Q : Saya belum mendapatkan Ijazah.
A : Jika tidak mempunyai ijazah maka bisa menggunakan Surat 
Keterangan Lulus (SKTL) dari sekolah.

Q : Saya tidak bisa mengunggah Scan Rapor
A : Pastikan ukuran file scan maksimal 1 MB dan minimal 250 KB

Q : Saya tidak bisa menggunggah foto
A : Pastikan ukuran file foto tidak lebih dari 500 KB dengan dimensi
foto 4X6 dan Format foto harus berekstensi .JPG/JPEG

Q : Bagaimana kalau saya mempunyai KIP-K?
A : Isikan KAP dan PIN KIP-K pada step pengisian KIP-K. Informasi
dan pendaftaran Program KIP Kuliah dapat diakses di https://kip-
kuliah.kemdikbud.go.id/

Q : Apakah pengisian data saya bisa ditunda dahulu?
A : Bisa, anda boleh saja menunda pengisian data dengan Log Out 
dan Login Kembali.
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Muncul Pesan ERROR

500 : Server sedang dalam gangguan. Mohon Akses dalam
beberapa saat lagi.

401 : Ada kesalahan dalam penginputan Data. Mohon periksa
kembali data yang anda input seperti adanya simbol karakter
(.,;:’”/?|\{[}]-_+=~`)

404 : Halaman Website tidak ditemukan, pastikan menulis alamat
url dengan benar

Pusat Bantuan
0813-7098-6063 | 0853-5990-0711 | 0811-6127-930

Untuk Kendala Teknis
0822-7707-4810
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