FAQ
1. Muncul message box “Terjadi kesalahan” ketika biodata disimpan
Pastikan langkah yang Anda lakukan sudah sesuai ketentuan berikut:
1.
2.
3.
4.

Seluruh data sudah diisi, terutama data bertanda bintang (*) ;
Format foto yang diunggah adalah .jpg atau .jpeg dengan ukuran file kurang dari 500 kb;
Format berkas yang diunggah adalah .pdf dengan ukuran kurang dari 500 kb;
Anda sudah mencentang kolom pernyataan kebenaran informasi.

2. Email yang didaftarkan salah sehingga tidak dapat melakukan verifikasi akun
Laporkan via telepon 0251-8624650 atau email admisi@apps.ipb.ac.id dengan menyertakan nama
lengkap dan NIK (Nomor Induk Kependudukan). Setelah Anda melaporkan, pihak Admisi IPB akan mereset akun tersebut dan Anda harus membuat ulang akun Perndaftaran Mahasiswa Baru IPB dengan
alamat email yang benar.
3. Sudah daftar, tetapi tidak dapat login
Verifikasi akun Anda dengan cara tekan tombol “Verifikasi akun” yang terdapat pada email verifikasi
akun yang telah dikirimkan oleh Admisi IPB ke email Anda.
4. Lupa kata sandi
Klik link di halaman pendaftaran yang menyatakan “Lupa kata sandi silahkan klik disini”

5. Nama sekolah tidak ada di kolom pilihan sekolah
Laporkan via telepon 0251-8624650 atau email admisi@apps.ipb.ac.id dengan menyertakan nama
sekolah, alamat sekolah, NPSN, dan email resmi sekolah. Setelah Anda melaporkan, cek kembali
sekolah tersebut di kolom pilihan.
6. Setelah ambil nomor pendaftaran, apa langkah selanjutnya?
Cek email Anda, pastikan Anda mendapatkan notifikasi pembayaran pada email. Lalu lakukan
pembayaran, tata cara pembayaran terdapat pada laman https://admisi.ipb.ac.id/tatacarabayar. Jika
Anda tidak mendapatkan notifikasi pembayaran pada email, login kembali ke
https://pendaftaran.admisi.ipb.ac.id lalu pilih “Detail” pada “Jalur masuk yang diikuti”.

Lalu klik “Kirim Ulang Notifikasi Email”

7. Setelah melakukan pembayaran, apa langkah selanjutnya?

Cek email Anda, klik tautan pada email yang menuju laman akun Anda atau Anda dapat login kembali
ke halaman pendaftaran. Setelah login, masuk ke detail jalur yang diikuti, lalu pilih “Login Formulir
Pendaftaran”. Kemudian Login dengan nomor pendaftaran dan tanggal lahir. Lalu lengkapi data.

8. Biaya pendidikan di IPB
Informasi biaya pendidikan di IPB dapat dilihat pada laman https://admisi.ipb.ac.id/biaya-pendidikan.

9. Penentuan besaran biaya pendidikan di IPB
Besaran biaya pendidikan di IPB atau SPP ditentukan berdasarkan:
1. Penghasilan kotor orang tua yang dibuktikan dengan surat keterangan penghasilan dari
perusahaan;
2. Besarnya pengeluaran rumah tangga yang dilihat dari besarnya tagihan listrik per bulan;
3. Besarnya tanggungan rumah tangga.

10. Nama rekening tujuan untuk pembayaran melalui bank Mandiri
Pilih nama rekening tujuan “Institut Pertanian Bogor” bukan “IPB”.

11. Apakah ada syarat menulis esay untuk pendaftaran program sarjana jalur ketua OSIS?
Tidak ada, tetapi pendaftar jalur tersebut wajib mengisi kolom deskripsi tentang kepemimpinan di
isian Biodata.

PERTANYAAN SEPUTAR SEKOLAH VOKASI IPB
Q: Apakah Sekolah Vokasi IPB membuka beasiswa bidikmisi pada pendaftaran periode ini?
A: Iya, membuka beasiswa bidikmisi

Q: Pendaftaran beasiswa bidikmisi itu sebelum atau sesudah diterima di Sekolah Vokasi IPB ?
A: Pendaftaran beasiswa bidikmisi dapat dilakukan setelah diterima.

Q: Berapa kuota beasiswa bidikmisi di Sekolah Vokasi IPB tahun ini ?
A: Kuota ditentukan oleh anggaran pemerintah pusat

Q: Pada pendaftaran jalur USMI, nilai rapor yang dimasukkan ke dalam form adalah nilai
pengetahuan saja atau nilai pengetahuan dan keterampilan ?
A: Nilai Pengetahuan saja dan matematika wajib

Q: Bagaimana maksud dari jumlah nilai rapor pada pendaftaran jalur USMI?
A: Jumlah nilai rapor merupakan total nilai seluruh mata pelajaran yang tertulis di rapor (biasanya
terdapat 16 mata pelajaran)

Q: Apakah Jalur USMI dikenakan biaya BPIF (Biaya Pengembangan Institusi dan Fasilitas)?
A: Tidak, BPIF hanya dikenakan bagi calon mahasiswa jalur Ujian Tulis Mandiri.

Q: Berapakah nilai rata-rata minimum agar bisa daftar jalur USMI?
A: Tidak ada ketentuan nilai minimum untuk mendaftar pada Jalur Undangan(USMI). Seleksi awal
ada di sekolah masing-masing. Kewenangan penuh untuk mendaftarkan siswanya ada di sekolah.

Q: Apakah pendaftaran jalur undangan (USMI) harus melalui SMA yang bersangkutan? Jika
sekolahnya belum pernah diundang bagaimana cara mengajukannya?
A: Ya, sekolah mengirim surat permohonan diundang melalui email pmbsv@apps.ipb.ac.id dengan
melampirkan profil sekolah termasuk data NPSN dan alamat email aktif sekolah.

Q: Apakah ada pendaftaran jalur mendaftar sendiri ?
A: Ada, pendaftaran dapat silakukan melalui laman https://admisi.ipb.ac.id/ujian-tulis-mandiriberbasis-komputer-sekolah-vokasi

