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1.  Setting Awal :  

1.  Setting Awal :  

 

1.1  Setting ID PMB Otomatis 

 

Modul ini berfungsi untuk mengatur ID PMB Calon Mhs berdasarkan angka dan urutan dari 

jenis-jenis pembeda yang telah disediakan di SIKAD, seperti Tahun masuk, Gelombang, Kode 

prodi, Nomor urut per prodi. Untuk menggunakan modul ini masuk ke menu : PMB → 

Penerimaan Mhs Baru → Setting PMB Otomatis 

 

 
Gambar 1 contoh tampilan setting id pmb otomatis 

 

• Masukan jumlah digit TAHUN MASUK yang akan ditampilkan 

Contoh : diisi “2” digit, maka untuk calon mahasiswa angkatan 2016, maka yang 

ditampilkan adalah 2 digit terakhir “16” 

• Masukan jumlah digit GELOMBANG yang akan ditampilkan 

• Kode prodi yang ditampilkan sesuai dengan data kode prodi di Menu : Akademik → 

Badan Hukum/ PT → Program Studi. Filed Kode NIM Otomatis 

 

 
Gambar 2 form detil program studi 

 

• Nomer Urut Per Prodi, Adalah nomor urut untuk calon mahasiswa per prodi 

Contoh : diisi “3” digit, maka untuk  calon mahasiswa salah satu Prodi nomor urut 12 

akan ditampilkan “012” 
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1.  Setting Awal :  

 

 

 

1.2  Setting NIM Otomatis 

 

Modul ini digunakan untuk menentukan format nim mahasiswa. Dan untuk menggunakan 

modul ini masuk ke menu PMB → Penerimaan Mhsw Baru → Setting NIM Otomatis 

 
Gambar 3 tampilan form setting nim otomatis 

Penjelasan : 

• Tahun Masuk = untuk menentukan banyak digit tahun yang akan tampil pada NIM. 

Misal :    -  jika diisi dengan nilai 4 maka tahun yang akan ditampilkan = 2016. 

- Jika disisi dengan nilai 2 maka tahun yang akan ditampilkan = 16. 

• Nomor Urut Per Prodi = untuk menentukan banyak digit nomor urut mahasiswa.  

Misal  :  - jika diisi 2 maka nomor urut berada pada rentang 00 sampai 99. 

• Jenjang Program Studi = Untuk menentukan kode masing-masing program studi, untuk 

isianya bisa di isi dengan angka maupun huruf. 

• Status Awal Mahasiswa Baru = Kode untuk membedakan mahasiswa yang baru dan 

pindahan pada NIM. 

• Urutan = untuk menentukan format urutan kode NIM. 

Misal : diurutkan berdasarkan no.123 maka akan didapat format NIM=[tahun 

masuk][kode prodi][no urut per prodi]  

 

1.3  Jadwal  Pendafaran PMB 

 

Modul ini digunakan untuk melakukan pengaturan tanggal mulai dibukanya pendaftaran 

calon mahasiswa baru, pada modul ini terdapat 3 pengaturan yang bisa digunakan yakni : 
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1.  Setting Awal :  

 

1.3.1  Setting Umum Per Tahun Gelombang 

 

Pengaturan ini digunakan jika semua prodi/jurusan ingin membuka pendaftaran mahasiswa 

baru pada waktu yang sama di tiap tahunnya. 

 
Gambar 4 contoh  setting umum per tahun gelombang 

 

Untuk penggunaannya : 

• Pilih tahun masuk  

• Isi gelombang masuk pendaftaranya 

• Pilih/tentukan tanggal mulai di buka pendaftaran 

• Pilih/tentukan tanggal berakhirnya pendaftaran 

• Masukan biaya pendaftaranya 

• Klik tombol simpan 

 

1.3.2  Setting Umum Per Tahun Gelombang dan Per Jenjang 

 

Pengaturan ini digunakan jika akan membuka pendaftaran mahasiswa baru dengan waktu 

pendaftaran yang berbeda-beda pada setiap jenjang studinya. 

 

Untuk cara penggunaanya isilah semua form isian (jenjang pendidikan,tahun 

masuk,gelombang,tanggal mulai,tanggal selesai dan biaya pendaftaran) sesuai dengan 

kebutuhan anda,jika semua form sudah terisi dengan benar klik tombol simpan, lakukan hal 

yang sama untuk jenjang pendidikan lainya. Sebagai contoh lihat gambar 5  
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1.  Setting Awal :  

 
Gambar 5 contoh setting Umum Per Tahun Gelombang dan Per Jenjang 

 

1.3.3  Setting Umum Per tahun Gelombang dan Prodi 

 

Modul ini digunakan jika pendaftaran mahasiswa baru akan dibuka berdasarkan waktu yang 

berbeda pada setiap prodinya. 

 
Gambar 6 contoh Setting Umum Per tahun Gelombang dan Prodi 
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1.4  Konfigurasi PMB Online  

Untuk menggunakan modul ini isilah form isian jurusan/program studi hingga biaya 

pedaftaran kemudian jika data sudah sesuai klik tombol simpan. Ulangi hal serupa untuk 

prodi lainya. 

1.4  Konfigurasi PMB Online 

 

1.4.1 Konfigurasi Mail/SMTP 

Modul ini digunakan untuk melakukan konfigurasi dengan penyedia layanan server email, 

contohnya seperti gmail. Agar bisa mengirimkan email ke calon mahasiswa tanpa harus login 

ke aplikasi penyedia email seperti gmail. 

 

Untuk cara penggunaanya masuk ke menu PMB → Ujian PMB → Konfigurasi → Konfig 

Mail/SMTP tampilannya seperti pada gambar 7. 

 

 

Gambar 7 contoh konfigurasi SMTP 

 

Keterangan isi konfigurasi: 

Email Pengirim : alamat email yang digunakan untuk mengirim pesan  

Host : alamat SMTP ( jika anda menggunakan gmail isi dengan ssl://smtp.gmail.com)   

Port : Port SMTP (port ssl SMTP gmail 465) 

Username : isi dengan alamat email untuk login ke penyedia layanan email 

Password : isi dengan password untuk login ke penyedia layanan email 

 

Jika sudah selesai klik tombol Simpan  dan untuk mencoba hasil settingan SMTP sudah 

benar tidak nya anda bisa melakukan percobaan pengiriman email dengan cara memasukan 

alamat email yang dituju di di sebelah kanan tombol Tes Kirim Email ke. 

 

 
Gambar 8 contoh form pengetesan kirim email 
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1.4  Konfigurasi PMB Online  

1.4.2 Konfig Pendaftaran 

 

Modul ini digunakan untuk melakukan konfigurasi isi pesan yang akan dikirim kepada calon 

mahasiswa yang melakukan pendaftaran melalui pmb online. Untuk penggunaanya PMB → 

Ujian PMB →Konfigurasi → Konfig Pendaftaran. Isilah form subjek dan isi pesan 

kemudian klik tombol Simpan. 

 

 
Gambar 9 contoh konfig pendaftaran calon mahasiswa 

1.4.3 Konfig Reset Password 

 

Modul ini digunakan untuk mengirimkan pesan kepada calon mahasiswa baru yang meminta 

password baru melalui fasilitas “Lupa password?” yang ada di form login. Dan untuk 

menggunakanya masuk ke menu PMB → Ujian PMB →Konfigurasi → Konfig Reset 

Password. Isilah subjek dan isi pesan nya kemudian klik tombol Simpan. 

 
Gambar 10 contoh konfigurasi reset password calon mahasiswa 
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1.4  Konfigurasi PMB Online  

1.4.4 Konfig Pengumuman 

 

Modul ini digunakan untuk melakukan konfigurasi isi pesan yang akan dikirim kepada calon 

mahasiswa baru yang dinyatakan lulus maupun yang tidak lulus. Untuk penggunaanya 

masuk ke menu PMB → Ujian PMB →Konfigurasi → Konfig Pengumuman. Isilah form 

subjek sesuai dengan yang di inginkan kemudian isikan pesan untuk mahasiswa yang 

dinyatakan lulus,begitu pula bagi mahasiswa yang dinyatakan tidak lulus jika sudah klik 

tombol Simpan. 

 

 
Gambar 11 tampilan halaman konfig Pengumuman 

 

1.4.5 Keterangan 

 

Modul ini digunakan untuk menuliskan pesan berupa keterangan kepada calon mahasiswa 

baru ketika setelah mencetak form kartu ujian PMB,memberikan pesan sebelum ujian online 

dimulai dan sesudah ujian online dimulai. Untuk penggunaanya PMB → Ujian PMB 

→Konfigurasi → Keterangan. Isilah pesan/keterangan yang akan ditampilkan kepada calon 

mahasiswa baru di masing-masing form input yang telah disediakan. 
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1.4  Konfigurasi PMB Online  

 

 

Gambar 12 tampilan halaman keterangan 

 

1.5  Jadwal Ujian  & Setting Waktu  

 

Modul ini digunakan untuk menentukan awal dimulainya waktu ujian PMB online, sekaligus  

penentuan batas akhir penyelenggaraan ujian PMB online. Untuk penggunaanya masuk ke 

menu PMB → Ujian PMB →Jadwal →Jadwal Ujian. Untuk menambahkan jadwal ujian ikuti 

langkah kerja berikut :  

- Pilih jenjang pendidikan 

- Pilih tahun masuk 

- Isikan gelombang ujian yang akan diselengarakan  

- Tentukan tanggal mulai ujian dan tanggal selesai ujian  

- klik tombol simpan  

 

Jika berhasil maka data jadwal yang telah di input akan muncul pada tabel di bawahnya. Dan 

untuk menambahkan jadwal ujian pada  jenjang pendidikan yang baru, ulangi langkah-
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1.4  Konfigurasi PMB Online  

langkah yang telah disebutkan di atas. Sedangkan untuk menghapus jadwal yang telah 

dibuat klik tombol hapus pada jadwal yang akan anda hapus. (lihat gambar 13)  

 
Gambar 13 contoh pembuatan jadwal ujian pmb online 

 

1.5.1  Setting Waktu  

 

Modul ini digunakan untuk melakukan pengaturan lama waktu ujian. Terdapat 3 aturan 

settingan yang bisa digunakan seperti yang terlihat  pada gambar 14. 

 
Gambar 14 tampilan setting waktu ujian 

 

1.5.2  Setting umum per tahun masuk  

 

Gunakan settingan ini jika aturan waktu pelaksaan ujian berlaku sama untuk semua 

gelomban,jurusan/fakultas,jenjang pendidikan dan paket soal.  
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1.4  Konfigurasi PMB Online  

 
Gambar 15 contoh setting waktu ujian per tahun masuk 

 

Untuk penggunaanya pilihlah tahun masuk dan tentukan lama waktu yang dibrikan selama 

ujian berlangsung,kemudian klik tombol simpan. Data setting waktu yang tersimpan akan 

terlihat pada tabel dibawahnya. 

1.5.3  Setting umum per tahun masuk dan paket soal 

 

Gunakan settingan ini jika waktu ujian akan dilaksanakan berdasarkan tahun masuk  calon 

mahasiswa baru dan berdasarkan paket soal. Pilih tahun masuk, paket soal dan tentukan 

lama waktu ujian kemudian klik tombol Simpan. 

 
Gambar 15 contoh setting waktu ujian per tahum masuk dan paket soal 

1.5.4  Setting umum pert tahun masuk,fakultas dan gelombang 

 

Gunakan settingan ini jika ingin mengatur waktu ujian lebih spesifik lagi berdasarkan tahun 

masuk,fakultas dan gelombang.  
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1.4  Konfigurasi PMB Online  

 
Gambara 16 contoh setting waktu ujian per tahun masuk,fakultas dan gelombang 

 

1.6  Input & Setting Bank Soal 

 

1.6.1 Paket soal 

Modul ini digunakan untuk membuat pengelompokan paket soal ujian pmb. Untuk 

penggunaanya masuk ke menu PMB → Ujian PMB →  Paket soal 

 

 
Gambar 18 contoh data paket soal 

Cara penggunaan : 

- Tambah data paket soal 

 Masukan ID Paket Soal dan Nama paket soal dan untuk menyimpanya klik tombol 

Tambah (lihat gambar 18). 

-  Merubah data paket soal yang telah di tambah 

Beri tanda checklist pada kolom pilih update di data yang akan dirubah kemudian lakukan 

perubahan pada kolom nama jika sudah klik tombol Update. 

- Menghapus data paket soal  

Beri tanda checklist pada kolom pilih hapus di data paket soal yang akan dihapus, 

kemudian klik tombol Hapus. 

 

1.6.2 Bidang Soal 
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1.4  Konfigurasi PMB Online  

Modul ini digunakan untuk memasukan kategori mata pelajaran yang akan diujikan. Untuk 

penggunaanya masuk ke menu  PMB → Ujian PMB → Bidang Soal 

 
Gambar 19 contoh bidang soal 

Cara Penggunaan: 

- Menambah bidang soal 

Isilah ID bidang soal dan Nama bidang soal kemudian untuk menyimpannya klik 

tombol Tambah. (lihat gambar 19) 

- Merubah data bidang soal yang telah disimpan 

Beri tanda checklist di data bidang yang akan dirubah pada kolom pilih update, 

kemudian lakukan perubahan yang diinginkan pana kolom Nama. Jika sudah sesuai klik 

tomol Update. 

-  Menghapus data bidang  

 Beri tanda checklist pada data bidang yang akan dihapus kemudian, klik tombol Hapus. 

 

1.6.3 Entry bank soal 

 

Modul ini digunakan untuk memasukan soal-soal dan kunci jawaban yang akan diujikan. 

Untuk penggunaanya masuk ke menu PMB → Ujian PMB → Entry bank soal 

 

Cara penggunaan : 

1. Pilih tahun angkatan/daftar  

2. Masukan gelombang masuk  

3. Pilih paket soal,fakultas dan bidang soal  

4. Isi pertanyaan/soal yang akan diujikan, jika pada soal memerlukan bantuan gambar maka 

untuk mengupload gambar klik tombol “choose file” pada kolom gambar untuk ditampilkan. 

5. kemudian tentukan jenis jawaban soal apakah “pilihan ganda” atau “benar/salah” 

6. Isikan pilihan jawaban dan beri tanda kunci pada jawaban yang benarnya (lihatgambar 20) 
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1.4  Konfigurasi PMB Online  

 
Gambar 20 contoh pilihan jawaban kunci 

7. kemudian tentukan skor yang akan didapat calon mahasiswa jika ia menjawab soal dengan 

benar ataupun salah. (lihat gambar 21) 

 

Gamar 21 contoh skor jawaban soal 

8. Jika sudah, untuk menyimpan soal yang dibuat klik tombol Tambah. 
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1.4  Konfigurasi PMB Online  

 
Gambar 22 tampilan form bank soal 

 

1.6.4 Lihat bank soal 

Modul ini digunaka untuk menampilkan seluruh data soal yang telah disimpan/dibuat dan 

melakukan perubahan pada data sola yang telah dibuat/disimpan. Untuk penggunaanya klik 

menu  PMB → Ujian PMB → Ujian PMB → Entry bank soal  
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1.4  Konfigurasi PMB Online  

Untuk menampilkan data bank soal klik tombol Tampilkan, dan untuk hasil yang lebih 

spesifik gunakan  filter pencarian berdasarkan kategori yang telah disediakan. (lihat gambar 

23) 

 
Gambar 23 tampilan halaman lihat data bank soal pmb 

 

 
Gambar 24 contoh data bank soal pmb 

 

1.6.5 Copy data bank soal 

Modul ini digunakan untuk menyalin data soal yang telah dibuat pada tahun sebelumnya ke 

tahun penerimaan mahasiswa baru. Untuk menggukanaknya klik PMB → Ujian PMB → 

Copy Bank Soal 

 

Untuk melakukan penyalinan data soal ujian dari tahun sebelumnya ikuti langkah kerja 

berikut: 

1. Tentukan tahun data soal yang akan disalin, diikuti dengan gelombang,paket soal,dan 

fakultas ke tahun yang akan di salin jika sudah klik tombol Copy. 
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2. Langkah-langkah PMB Online  

 
Gambar 25 tampilan halaman copy bank soal 

2. Langkah-langkah PMB Online 

2.1  Daftar PMB 

Jika mahasiswa mau mendaftar secara online, maka klik menu registrasi PMB, maka muncul 

form sebagai berikut: 

 

Gambar 26 form tampilan pendaftaran PMB 
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2. Langkah-langkah PMB Online  

Kemudian form tersbut kita isi, contohnya sebagai berikut: 

 

 

Gambar 27 contoh pendaftaran PMB 

 

Kemudian, klik tombol “submit” maka data registrasi PMB di simpan dan calon mahasiswa 

mendapatkan ID login, seperti berikut: 

 

Gambar 28 tampilan notifikasi proses registrasi telah berhasil diproses 
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2. Langkah-langkah PMB Online  

2.2 Aktivasi PMB 

Setelah calon mahasiswa melakukan registrasi dan mendapatkan ID login serta telah 

melakukan pembayaran biaya pendaftaran, maka calon mahasiswa tersebut melakukan 

Aktivasi ID untuk bisa login ke “login PMB”. Ketika di klik menu”aktivasi PMB” maka muncul 

field ID yang harus di isi, seperti berikut: 

 

Gambar 29 proses aktivasi 1 

 

Masukan ID PMB yang kita dapat pada saat registrasi, dan klik tombol “lanjut” maka muncul 

form sebagai berikut: 

 

Gambar 30 contoh tampilan halaman aktivasi 2 

 

Setelah di isi semua, kemudian klik “submit” maka muncul notifikasi bahwa id kita telah 

aktif dan bisa langsung melakukan login PMB. Seperti berikut: 
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2. Langkah-langkah PMB Online  

 

Gambar 31 notifikasi bahwa proses aktivasi telah berhasil dilakukan 

 

2.3  Aktivasi Pendaftar 

Modul ini digunakan untuk melakukan aktivasi terhadap calon mahasiswa yang mendaftar 

melalui PMB online. Untuk mengaksesnya klik menu PMB → Ujian PMB → Jadwal → Entry 

bank soal  

 
Gambar 26 tampilan halaman aktivasi calon mahasiswa 

 

Untuk menampilkan semua data calon mahasiswa baru yang akan di aktivasi klik tombol 

Tampilkan. Sedangkan untuk data lebih spesifik anda bisa langsung memasukan ID/nomor 

tes calon mahasiswa baru kemudian klik tombol Tampilkan. (lihat gambar 27) 
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2. Langkah-langkah PMB Online  

 
Gambar 27 contoh data calon mahasiswa baru yang akan di aktivasi 

 

Untuk melakukan aktivasi lakukan langkah kerja berikut: 

1. Edit data calon mahasiswa baru yang akan di aktivasi dengan meng klik icon pensil pada 

kolom aksi,kemudian ganti status aktivasi dari “sedang diproses” menjadi “disetujui” klik 

tombol Update untuk menyimpan perubahan. (Lihat gambar 28) 

 

 
Gambar 28 contoh tampilan halaman aktivasi calon mahasiswa baru 
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3. Setting Pass in Grade  

2.4  Login PMB 

 

Setelah calon mahasiswa melakukan aktivasi ID login, maka mahasiswa tinggal melakukan 

login PMB untuk mengisi biodata lengkapnya. Ketika di klik login PMB, maka muncul laman 

sebagai berikut: 

 

Gambar 30 tampilan form login PMB 

 

Kemudian, masukan ID dan Password yang didapat ketika registrasi, dan klik tombol  

“Login”, maka calon mahasiswa sudah masuk ke halaman isi biodata PMB 

 

Gambar 31 tampilan halaman input biodata calon maba 

3. Setting Pass in Grade 

Modul ini digunakan untuk menentukan skor minimal yang harus diraih calon mahasiswa 

baru agar dinyatakan lulus pada proses ujian PMB online. Untuk menggukan modul ini klik 

menu PMB → Penerimaan Mhsw baru → Saringan masuk. (lihat gambar dibawah ) 

 

Pilih tahun masuk dan gelombang yang akan di setting pass in grade nya kemudian klik 

tombol Lanjutkan.  
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4. Input Nilai Ujian (khusus PMB offline)  

 
Gambar 32 tampilan setting pass in grade 1 

 

 
Gambar 33 tampilan setting pass in grade 2 

 

Isilah skor pass in grade dan jumlah maksimum mahasiswa pada masing-masing 

jurusan/prodi jika sudah sesuai dengan yang diharapkan klik tombol Simpan Perubahan 

untuk menyimpan settingan pass in grade. 

4. Input Nilai Ujian (khusus PMB offline) 

Modul ini digunakan untuk memasukan hasil nilai ujian calon mahasiswa baru 

(menggunakan PMB offline) sedangkan untuk pmb online nilai bisa langsung otomatis 

dihitung oleh sistem sehingga tidak diperlukan input nilai ujian. Untuk mengaksesnya klik 

menu PMB → Penerimaan Mhsw baru → Entri Nilai Ujian 
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4. Input Nilai Ujian (khusus PMB offline)  

 
Gambar 34 form entri nilai ujian pmb offline 

Untuk menampilkan semua nilai calon mahasiswa baru klik tombol Tampilkan langsung, 

sedangkan untuk menampilkan nilai calon mahasiswa yang lebih spesifik anda bisa 

menggunakan filter pencarian yang telah disediakan atau langsung memasukan ID/nomor 

tes calon mahasiswa baru yang bersangkutan kemudian klik tombol Tampilkan. 

 

 
Gambar 35 contoh calon maba yang akan di entri nilai ujianya 

 

Masukan nilai  ujian di kolom “NILAI UJIAN” kemudian untuk menyimpan nilai yang sudah di 

input ke sistem klik tombol Simpan Nilai Ujian, sedangkan untuk mencetak nilai ujian 

mahasiswa baru  klik tombol cetak.  
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5.  Proses Kelulusan  

 
Gambar 36 contoh tampilan cetak nilai ujian calon maba 

5.  Proses Kelulusan 

Modul ini digunakan untuk menampilkan hasil akhir dari calon mahasiswa baru dinyatakan 

lulus atau tidak,sedangkan untuk merubah status kelulusan anda bisa menggunakan modul 

Proses kelulusan (2). Untuk mengaksesnya klik menu PMB → Penerimaan Mshs baru → 

Proses Kelulusan 

 
Gambar 37 contoh hasil proses kelulusan calon mahasiswa 

6.  Buat Invoice 

Modul ini digunakan untuk membuat tagihan kepada calon mahasiswa baru yang dinyatakan 

lulus ujian. Untuk penggunaanya klik menu PMB → Penerimaan Mhsw baru → Buat 

Invoice  

 
Gambar 38 form awal pembuatan invoice 
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7.  Input Pembayaran  

 

Untuk penggunaanya pilih Tahun masuk calon mahasiswa baru yang akan dibuatkan 

invoicenya kemudian klik tombol Lanjut. Untuk hasil yang lebih spesifik gunakan filter 

jurusan asal dan gelombang masuk calon maba.  Masukan nama calon maba atau ID/Nomor 

test pada kolom yang telah disediakan.(lihat gambar di bawah) 

 

 
Gambar 39 pembuatan invoice 1 

 

 
Gambar 40 contoh pembuatan invoice calon maba 

Klik tombol simpan. 

7.  Input Pembayaran 

 

Untuk mengakses modul ini masuk ke menu Keuangan → Keuangan Mhs → Pembayaran 

Calon Mahasiswa → Entri Pembayaran Calon Mahasiswa 

 

Untuk melakukan pembayaran keuangan calon mahasiswa baru, masukan id/nomor test 

calon mahasiswa baru yang akan melakukan pembayaran kemudian klik tombol Lanjut. (lihat 

gambar 41) 
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7.  Input Pembayaran  

 
Gambar 41 tampilan form pembayaran calon mahasiswa 

 

 
Gambar 42 tampilan pembayaran calon mahasiswa 

 
Gambar 43 input pembayaran keuangan calon maba 
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8.  Registrasi Mahasiswa Baru  

8.  Registrasi Mahasiswa Baru 

 

Modul ini digunakan untuk meregistrasi calon mahasiswa baru menjadi mahasiswa baru dan 

digunakan pula untuk pemberian Nomor Induk Mahasiswa. Untuk penggunaanya klik menu 

PMB → Pendaftaran Mhsw baru → Registrasi Mhs Baru 

Langkah kerja:  

1. Masukan “ID/Nomor Test” calon mahasiswa baru yang akan diregistrasi → klik Tampilkan 

 

 
Gambar 44 tampilan form registrasi maba 

 

2. Lengkapi data mahasiswa baru yang belum lengkap, jika sudah lengkap → klik Proses 

 
Gambar 45 tampilan form aktivasi mahasiswa baru 
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8.  Registrasi Mahasiswa Baru  
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8.  Registrasi Mahasiswa Baru  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


