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A. Deskripsi Umum 

Calon mahasiswa Universitas Jember (UNEJ) diwajibkan untuk melakukan verifikasi online 

sebagai rangkaian dari proses registrasi untuk menjadi mahasiswa Universitas Jember (UNEJ). 

Untuk melakukan verifikasi online, maka mahasiswa baru harus melakukan pengisian berkas 

di halaman https://sister.unej.ac.id/calonmahasiswa. 

 

Untuk melakukan verifikasi online, pada halaman tersebut calon mahasiswa harus login 

dengan menggunakan Nomor Peserta dan Tanggal Lahir serta menjawab pertanyaan 

keamanan yang disediakan dengan menjawab Hasil Perhitungan. 

 

B. Langkah-Langkah Verifikasi Online 

Untuk melakukan verifikasi online maka calon mahasiswa dapat melakukan langkah-langkah, 

sebagai berikut: 

1. Buka halaman https://sister.unej.ac.id/calonmahasiswa pada web browser. 

 
Gambar 1. Alamat Halaman Pada Web Browser 

2. Memasukkan Nomor Peserta dan Tanggal Lahir sesuai dengan yang diisikan pada saat 

melakukan pendaftaran SNMPTN sebelumnya serta menjawab Hasil Perhitungan, lalu 

tekan tombol Login untuk masuk pada layanan verifikasi online. 

 
Gambar 2. Halaman Login 

3. Setelah berhasil Login, terdapat 5 borang berkas yang harus diisi secara berurutan, antara 

lain: Biodata, Profil Orang Tua, Nilai Rapor, Upload Berkas dan Pilihan UKT. 

https://sister.unej.ac.id/calonmahasiswa
https://sister.unej.ac.id/calonmahasiswa


2 
 

 
Gambar 3. Menu Isian 

4. Isikan berkas biodata calon mahasiswa pada menu Biodata. Periksa kembali seluruh isian 

berkas, kemudian setelah selesai tekan tombol Simpan untuk menyimpan seluruh isian 

yang telah diisikan sebelumnya.  

 
Gambar 4.  Borang Berkas Biodata 
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5. Setelah menyimpan borang data dari menu Biodata, isikan data biodata ayah, biodata 

ibu, biodata wali (jika tidak dibiayai oleh orang tua), alamat orang tua atau wali dan data 

penunjang pada menu Profil Orang Tua. Jika terdapat isian yang belum ada, isikan dengan 

angka nol (0). 

6. Kemudian setelah selesai tekan tombol Simpan untuk menyimpan seluruh isian yang 

telah diisikan sebelumnya.  

 
Gambar 5.  Borang Berkas Profil Orang Tua 
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7. Setelah isian data dari menu Profil Orang Tua, isikan data nilai rapor sekolah pada menu 

Nilai Rapor dengan menggunakan rentang nilai antara 0-100. Kemudian setelah selesai 

tekan tombol Simpan untuk menyimpan seluruh isian yang telah diisikan sebelumnya. 

 
Gambar 6.  Borang Berkas Nilai Raport 
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8. Setelah menyimpan isian data dari menu Nilai Rapor, unggah atau upload file dari scan 

nilai raport pada menu Upload Berkas. Pada menu ini, berkas yang harus diunggah adalah 

scan nilai raport mulai dari kelas X semester 1 sampai dengan kelas XII kelas semester 1. 

9. Kemudian setelah selesai tekan tombol Simpan untuk menyimpan seluruh isian yang 

telah diisikan sebelumnya.  

 
Gambar 7.  Borang Unggah Nilai Raport 

10. Jika calon mahasiswa ingin melihat file dari berkas scan raport yang telah diunggah 

sebelumnya dapat menekan tombol  maka akan muncul tampilan dari file berkas yang 

telah diunggah sebelumnya. 

11.  Setelah mengunggah berkas scan raport dari menu Upload Berkas, pilih UKT pada menu 

Pilihan UKT. Pada menu ini, terdapat 2 pilihan yang dapat dipilih oleh calon mahasiswa, 

yaitu: UKT Tertinggi dan UKT Ditetapkan. 
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Gambar 8.  Menu Pilihan UKT 

12. Jika calon mahasiswa ingin memilih UKT Tertinggi maka pada dropdown Pilihan UKT pilih 

UKT Tertinggi, kemudian tekan tombol Simpan. 

 
Gambar 9.  Pilihan UKT Tertinggi 
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13. Setelah menekan tombol Simpan, maka calon mahasiswa wajib mengunduh surat 

pernyataan yang telah ditetapkan dengan menekan tombol Download Surat Pernyataan.  

 
Gambar 10.  Unduh Surat Pernyataan 

14. Setelah mengisi surat pernyataan tersebut, calon mahasiswa wajib mengunggah kembali 

surat pernyataan yang telah diisi tersebut dengan format file .pdf dengan menekan 

tombol Pilih File dan tekan tombol Upload.  

 
Gambar 11.  Unggah Surat Pernyataan 

15. Kemudian tekan tombol Selesai yang berada pada atas halaman untuk menyimpan 

seluruh isian yang telah diisikan sebelumnya. 
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Gambar 11.  Tombol Selesai 

16. Setelah itu, sistem akan menampilkan menu informasi tanggal penting. Calon mahasiswa 

dapat mencetak kartu pembayaran setelah verifikator telah memverifikasi data isian yang 

telah diisikan. 

 
Gambar 12.  Informasi Tanggal Penting 

17. Untuk mencetak kartu pembayaran dapat dilakukan setelah petugas verifikator telah 

memverifikasi data isian yang telah diisikan sebelumnya, calon mahasiswa dapat 

menekan tombol Kartu Pembayaran untuk mencetak kartu pembayaran yang digunakan 

untuk membayar UKT ke bank dan sebagai bukti bahwa proses verifikasi telah selesai. 
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Gambar 13. Cetak Kartu Pembayaran 

18. Kemudian, setelah selesai melakukan pembayaran, calon mahasiswa login kembali pada 

layanan verifikasi online untuk mencetak kartu registrasi yang digunakan pada proses 

registrasi. Untuk mencetak kartu registrasi, calon mahasiswa dapat menekan tombol 

Kartu Registrasi.  

 
Gambar 14. Cetak Kartu Registrasi 

19. Setelah menekan tombol Kartu Registrasi, sistem akan menampilkan kartu registrasi yang 

berisi informasi penting, antara lain: nomor antrian, waktu registrasi, tanggal registrasi 

dan tempat registrasi.  



10 
 

 
Gambar 15. Kartu Registrasi 

20. Jika calon mahasiswa ingin memilih UKT Ditetapkan maka pada dropdown Pilihan UKT 

pilih UKT Ditetapkan, kemudian tekan tombol Simpan. 

 
Gambar 16. Pilihan UKT Ditetapkan 
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21. Setelah menekan tombol Simpan, maka sistem akan menampilkan borang Upload 

Berkas. Terdapat 8 file berkas kelengkapan yang harus diunggah, antara lain: Foto Rumah 

Tampak Depan, Foto Rumah Tampak Belakang, Total Slip Gaji Orang Tua atau Surat 

Keterangan Penghasilan, Total Slip Pembayaran Listrik 1 Bulan Terakhir, Total Slip 

Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Total Slip Pajak Kendaraan Bermotor dan 

Surat Kepemilikan Kendaraan Bermotor dari Keluruhan. Setelah itu, centang checkbox 

yang telah disediakan dan tekan tombol Upload untuk menyimpan isian yang telah 

diisikan sebelumnya. 

 
Gambar 17. Unggah Berkas Kelengkapan 
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22. Setelah menekan tombol Upload, pastikan file berkas kelengkapan yang diupload telah 

benar. Untuk melihat file berkas kelengkapan yang telah diunggah sebelumnya, calon 

mahasiswa dapat menekan tombol  maka sistem akan menampilkan preview dari file 

berkas kelengkapan yang telah diunggah sebelumnya. 

 
Gambar 18. File Berkas Kelengkapan Berhasil Diunggah 
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23. Kemudian tekan tombol Selesai yang berada pada atas halaman untuk menyimpan 

seluruh isian yang telah diisikan sebelumnya. 

 
Gambar 19.  Tombol Selesai 

24. Setelah itu, sistem akan menampilkan menu informasi tanggal penting. Calon mahasiswa 

dapat mencetak kartu pembayaran setelah verifikator telah memverifikasi data isian yang 

telah diisikan. 

 
Gambar 20.  Informasi Tanggal Penting 

25. Untuk mencetak kartu pembayaran dapat dilakukan setelah petugas verifikator telah 

memverifikasi data isian yang telah diisikan sebelumnya, calon mahasiswa dapat 

menekan tombol Kartu Pembayaran untuk mencetak kartu pembayaran yang digunakan 

untuk membayar UKT ke bank dan sebagai bukti bahwa proses verifikasi telah selesai. 

 

Gambar 21.  Cetak Kartu Pembayaran 
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26. Kemudian, setelah selesai melakukan pembayaran, calon mahasiswa login kembali pada 

layanan verifikasi online untuk mencetak kartu registrasi yang digunakan pada proses 

registrasi. Untuk mencetak kartu registrasi, calon mahasiswa dapat menekan tombol 

Kartu Registrasi.  

 
Gambar 22. Cetak Kartu Registrasi 

27. Setelah menekan tombol Kartu Registrasi, sistem akan menampilkan kartu registrasi yang 

berisi informasi penting, antara lain: nomor antrian, waktu registrasi, tanggal registrasi 

dan tempat registrasi.  

 
Gambar 23. Kartu Registrasi 

28. Setelah menyelesaikan seluruh proses verifikasi, pastikan Anda keluar dari layanan 

verifikasi online demi menjaga keamanan dari seluruh isian yang telah Anda isikan 

sebelumnya. Untuk dapat keluar dari layanan verifikasi online calon mahasiswa dapat 

menekan tombol Logout. 


