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01
PEMILIHAN JALUR PENDAFTARAN

1. Buka halaman pmb.staitasik.ac.id, kemudian tekan daftar pada jalur pendaftaran yang dipilih



02
LENGKAPI DATA DIRI SINGKAT

1. Dalam pengisian data diri pastikan email sudah diisi dan benar. kemudian tekan Lanjut



03
LENGKAPI DATA DIRI SINGKAT

1. Lengkapi data asal sekolah dengan memilih data sekolah asal. Kemudian tekan Lanjut



04
PEMILIHAN PRODI

1. Pilih prodi yang dituju. Kemudian tekan Daftar Sekarang



05
REVIEW DATA DIRI

1. Periksa kembali data yang telah dimasukan jika terdapat kesalahan silahkan tekan Perbarui Data.

2. Jika sudah sesuai, centang persetujuan dan tekan Konfirmasi Pendaftaran.



06
KONFIRMASI DATA DIRI

1. Akan dikirim username, password dan tagihan formulir di email pendaftar.

2. Pendaftar dapat login setelah melakukan pembayaran ke metode pembayaran yang sudah di pilih



07
LOGIN KE AKUN PENDAFTAR

1. Silahkan masuk menggunakan ID Pendaftar dan PIN yang telah didapatkan dari proses pendaftaran 

awal. 

2. Pastikan pendaftar sudah melakukan pembayaran untuk dapat mengaktifkan akun.



08
INPUT BIODATA PENDAFTAR

1. Inputkan dan lengkapi data dari Identitas sampai Pilihan Prodi. Untuk data yang di bintang merah 

artinya data wajib untuk diisi.

2. Setelah melengkapi semua data sampai Pilih Prodi, Lalu klik SIMPAN



09
UPLOAD BERKAS SYARAT ADMINISTRASI

1. Masuk ke menu Berkas Administrasi. Upload file sesuai dengan yang dibutuhkan.

2. Pastikan foto yang terupload sudah benar. Karena akan dijadikan sebagai foto pendaftar. Jika semua 

berkas telah terupload, klik SIMPAN.



10
FINALISASI PENDAFTARAN

1. Finalisasi merupakan proses melakukan validasi data yang telah diinputkan. Pastikan data pendaftar 

yang telah diinputkan sudah benar. Karena jika data telah difinalisasi, maka data tidak dapat diubah lagi. 

Finalisasi ini Wajib dilakukan agar nanti bisa mengikuti proses seleksi.

2. Pastikan data yang diinputkan sudah benar. Kemudian centang pernyataan finalisasi. Lalu klik Setuju.

3. Tekan tombol OK untuk melakukan finalisasi. Maka secara otomatis jadwal seleksi akan terlihat.



11
CARA MELIHAT KELULUSAN PRODI

1. Pendaftar dapat melihat kelulusan prodi (prodi yang diterima) dengan kembali masuk ke halaman PMB 

menggunakan ID Pendaftar dan PIN. Berikutnya nanti akan ada informasi terkait biaya daftar ulang 

yang harus dibayarkan.

2. Login menggunakan ID pendaftar dan PIN yang diperoleh saat melakukan pendaftaran. Jika sudah

berhasil login, pilih menu Hasil Seleksi.



12
CARA MELIHAT KELULUSAN PRODI

1. Setelah melihat kelulusan prodi, pilih menu selanjutnya. Maka tagihan untuk Daftar Ulang akan terlihat.

2. Tekan SELANJUTNYA maka akan muncul tagihanuntuk daftar ulang.



13
MEMBAYAR DAFTAR ULANG

1. Masuk ke halaman PMB, pilih Keuangan. Setelah masuk keuangan, maka akan muncul tagihan yang 

harus dibayarkan kan.

2. Bayar Tagihan Daftar Ulang sesuai yang telah ditagihkan melalui metode pembayaran yang sudah di 

pilih.

3. Apabila pendaftar telah melakukan pembayaran, maka status pembayaran yang awalnya belum dibayar

akan berubah menjadi lunas.



14
ULOAD BERKAS DAFTAR ULANG

1. Masuk Menu Daftar Ulang, Pastikan sudah melakukan konfirmasi di tahap kelulusan prodi.

2. Upload Berkas Daftar Ulang Klik Ubah Berkas. Kemudian klik Pilih File untuk upload berkas yang 

dibutuhkan



15
MELIHAT NOMOR INDUK MAHASISWA

1. Setelah pendaftar dinyatakan diterima pada program studi dan telah melakukan daftar ulang, pendaftar 

dapat melihat NIMnya pada halaman biodata pendaftar. NIM ini nanti digunakan sebagai akun untuk 

masuk ke dalam sistem akademiknya dengan password tanggal lahir (YYYYMMDD).


