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www.yarsi.ac.id/pendaftaran 

Lengkapi data, upload rapor , 

transkrip nilai, dll 

        1. Daftar Online 

Lihat di 

www.yarsi.ac.id/pendaftaran 

Di bagian pengumuman hasil 

ujian 

3. Pengumuman hasil seleksi 

Daftar ulang dengan 

mengirimkan berkas   

persyaratan daftar ulang dan 

bukti pembayaran  

   7. Daftar ulang dan    

pembayaran 

Bayar  lalu konfirmasikan 

pembayaran di akun 

pendaftaran masing-masing 

2. Bayar biaya pendaftaran 

Jika dinyatakan lolos, tahap 

berikutnya adalah tes 

kesehatan, boleh dilakukan di 

klinik YARSI ataupun di klinik 

lain terdekat yang terpercaya. 

4. Tes kesehatan 

1. Hasil tes kesehatan  

2. Hasil tes psikologi.  

Jika dilakukan di luar YARSI 

silahkan kirimkan  hasil tes 

email ke pmb@yarsi.ac.id  

Jika dilakukan di YARSI 

silahkan tanyakan hasil tesnya  

6. Pengiriman hasil tes  

d 

Rp 

Online  

tes 

02 

03 

04 

Dilakukan (khusus bagi 

pendaftar Fakultas 

kedokteran (FK) dan 

kedokteran gigi (FKG). 

Boleh dilakukan di Optima 

YARSI atau di luar YARSI 

5.Tes Psikologi 

05 

07 

06 

Alur Pendaftaran Mahasiswa Baru 

S1 dan S2 

Rp 

081292586060 

pmb@yarsi.ac.id 
 more info  



Yang perlu di upload adalah rapor kelas 10 sampai dengan 

kelas 12 semester 1,  semester 2 (jika sudah ada) dan 

ijazah/ surat keterangan lulus (jika sudah ada) untuk 

program S1 (sarjana). Transkrip nilai, ijazah/surat 

keterangan lulus untuk Program S2 (magister). Silahkan 

mendownload panduan mendaftar online (bisa di download 

di www.yarsi.aci.id/pendaftaran di bagian prosedur 

pendaftaran.  

Daftar 

online 

Petunjuk pembayaran pendaftaran akan didapatkan 

setelah selesai melakukan pendaftaran online. Petunjuk 

akan diberikan dalam bentuk pop up tampilan setelah 

selesai menekan tombol “simpan” dan juga akan dikirim ke 

email terdaftar, silahkan cek di inbox atau spam. Silahkan 

lakukan pembayaran setelah selesai mengisi dan 

melengkapi data pendaftaran. Biaya pendaftaran adalah 

Rp.250.000,- untuk semua jurusan baik S1 maupun S2. 

Biaya tersebut tidak termasuk biaya tes kesehatan dan tes 

psikologi. Biaya tersebut berlaku mulai pendaftar 

gelombang 5 
   

  Pembayaran 

  Pendaftaran  

Penjelasan 
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Rp 



Jadwal pengumuman adalah beberapa hari kerja setelah 

mendaftar, melengkapi data dan membayar. Waktu 

pengumuman bervariasi  minimal 4 hari kerja setelah 

mendaftar. Pendaftar diharapkan aktif secara mandiri untuk 

melihat pengumuman di www.yarsi.ac.id/pendaftaran di 

bagian pengumuman hasil ujian. 

Tes kesehatan yang diperlukan adalah : 1). general check up 

(menyeluruh). silahkan download formulir pernyataan 

kesehatan di www.yarsi.ac.id/pendaftaran di bagian prosedur 

pendaftaran, diisi dan dibawa saat tes kesehatan di klinik YARSI 

dan  dijadikan pedoman pemeriksaan jika tes dilakukan di luar 

klinik YARSI.   

2.) Tes narkoba  5-6 parameter (tes urine)  dan  3).  Tes buta 

warna (tes tambahan khusus untuk calon mahasiswa Fakultas  

kedokteran  dan kedokteran gigi). Biaya tes kesehatan di klinik 

YARSI adalah Rp 250.000 (bagi gelombang 5 dan seterusnya). 

Mulai 8 Juni 2020, Klinik Yarsi buka hari senin sd jum’at pukul 

8.00 sd 16.00 WIB, kecuali tanggal merah atau ada perubahan 

jadwal dikemudian hari. 

Bagi yang melakukan tes kesehatan di klinik YARSI, harap 

membawa juga print out kartu ujian. Kartu ujian terdapat di akun 

pendaftarannya masing-masing, terletak di menu cek 

pembayaran formulir. Hasil tes kesehatan  bisa ditanyakan ke no 

wa terdaftar, email terdaftar, atau customer service PMB di 

kampus yarsi (Jika kampus aktif)  

Tes 

Kesehatan 

Penjelasan 
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 Hasil  

seleksi 

Hasil Tes 



Tes  

Psikologi 

Tes psikologi akan diadakan oleh OPTIMA psikologi 

YARSI. Biaya tes  psikologi ini jika dilakukan di Optima 

Psikologi YARSI adalah Rp. 300.000. Untuk mengetahui 

hasil tesnya  maka cukup menanyakan hasilnya ke email 

atau no wa 081292586060 dalam beberapa hari kerja 

setelah tes dilakukan.Tes psikologi boleh juga dilakukan 

di lembaga psikologi lain di luar YARSI 
 

Penjelasan 
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Pengiriman 

hasil tes 

Kesehatan 

Dan tes 

psikologi 

Hasil tes kesehatan dan  tes Psikologi  silahkan dikirimkan 

terlebih dahulu untuk diperiksa (jika tes dilakukan  di luar  

YARSI), email  ke pmb@yarsi.ac.id.  atau datang ke kampus 

(jika kampus aktif) dan Jika hasilnya direkomendasikan akan 

dihubungi kembali oleh tim pmb hanya melalui email terdaftar. 

Harap pro aktif menanyakan hasil. Jika tes kesehatan dan tes 

psikologi dilakukan di YARSI maka tidak perlu melakukan 

pengiriman hasil tes, cukup menanyakan hasilnya saja ke 

email atau no wa terdaftar 

Email ke 

pmb 

@yarsi.ac.id 

081292586060 

081292586060 



Daftar ulang boleh via email atau datang ke kampus YARSI  (di 

waktu kampus aktif, mohon ditanyakan dulu sebelum datang) 

Daftar ulang dilakukan dalam batas waktu yang ditentukan.  

Mulai dari gelombang 5 dan seterusnya batas akhir daftar ulang 

adalah 30 hari terhitung sejak pengumuman kelulusan seleksi 

rapor atau transkrip nilai  

Dokumen yang perlu diserahkan:  

1. Pas foto terbaru ukuran 3x4, berwarna latar belakang biru, 4 

lembar (S1& S2) 

2. Surat pernyataan (S1 & S2) yang ditandatangani dan 

bermeterai. Silahkan hubungi no wa atau email terdaftar 

untuk meminta surat pernyataan tersebut 

3.   Bukti pembayaran biaya pendidikan semester 1 (S1 & S2) 

4. Keterangan siapa  yang merekomendasikan/ 

memperkenalkan universitas YARSI (jika ada) (S1& S2).  

silahkan email ke pmb@yarsi.ac.id    

Keseluruhan  persyaratan di email dalam jangka waktu daftar 

ulang yang ditentukan. Pembayaran dilakukan sesuai jumlah 

yang disebutkan dalam surat pernyataan dan lakukan 

pembayaran hanya  mengunakan petunjuk yang diberikan. 

HATI-HATI TERHADAP PENIPUAN. PASTIKAN HANYA 

BERHUBUNGAN DENGAN EMAIL DAN NO WA TERDAFTAR 
 

Daftar  

Ulang 

& 

Pembayaran 

Penjelasan 
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Rp 

Email ke 

pmb 

@yarsi.ac.id 
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P E M A T E R I  

@Hotel Ballroom Jl Katulistiwa 

20 FEBRUARI 2020 

Tanggal dan tempat 

Untuk Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Hukum, Teknologi Informasi dan  

Psikologi berasal dari lulusan: SMA/MA/Paket C, boarding school, 

homeschooling jurusan IPA/IPS, dan SMK/MAK semua jurusan.  

Untuk Fakultas Kedokteran dan Kedokteran Gigi HANYA berasal dari 

lulusan: SMA/MA/Paket C, boarding school, homeschooling jurusan IPA 

dan SMK/MAK Bidang Kesehatan (Keperawatan, Kesehatan Gigi, 

Teknologi Laboratorium Medik, atau Farmasi). 

Jika mengundurkan diri (terakhir tanggal 5 Oktober 2020) karena diterima 

di universitas lain maka biaya kuliah yang sudah dibayarkan akan 

dikembalikan dengan potongan sebesar 10% dari total biaya semester 1 

plus (ditambah) biaya PKKMB, jika mengundurkan diri setelah tanggal 

tersebut maka seluruh biaya kuliah yang sudah masuk tidak bisa 

dikembalikan lagi. 
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Co founder of dfy 
company 

Co founder of dfy 
company 

Si fulan 

P E M A T E R I  

@Hotel Ballroom Jl Katulistiwa 

Tanggal dan tempat 

Ditujukan untuk lulusan sarjana S1 semua jurusan  

Magister Manajemen 

Diutamakan untuk lulusan sarjana S1 jurusan hukum  

Magister kenotariatan 

Ditujukan untuk semua lulusan sarjana   S1 kesehatan (Kedokteran, 

Kedokteran Gigi, Kedokteran Hewan, keperawatan, kebidanan, 

fisioterapi, farmasi) dan S1 Non Kedokteran (Biologi, Farmasi, 

Pertanian, kimia dan Peternakan)  
   

Magister Sains Biomedis 


