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Gambar 2.1 Tampilan desktop/PC Gambar 2.2 Tampilan telepon genggam (HP)

*Channel pendaftaran ini khusus untuk calon mahasiswa,
untuk fasilitator dan perujuk silakan mendaftar langsung

Mohon periksa kembali isian sebelum menekan Kirim Data,
program studi dan jenis kelas yang sudah dipilih tidak dapat diubah.

Gambar 1.2 Tampilan telepon genggam (HP)Gambar 1.1 Tampilan desktop/PC
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Isi data diri dan email yang valid/masih aktif, Anda akan menerima nama pengguna 
(username) dan kata sandi (password) di kotak masuk email Anda setelah menekan Kirim 
Data.
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Gambar 3.1 Laman Utama

Gambar 3.2 Email yang diterima berisi username/nomor pendaftaran dan password

Gambar 3.3 Halaman Login

Tekan Masuk pada halaman utama https://pmb.ikipsiliwangi.ac.id/ dan isi nama 
pengguna dengan nomor pendaftaran dan password yang Anda terima pada email.

3



*Nominal mungkin berbeda untuk setiap tahun penerimaan atau jenjang pendaftaran

Anda akan diarahkan ke dashboard di mana berisi langkah-langkah penyelesaian 
pendaftaran. Tekan selesaikan langkah yang ada pada setiap tahap.

Untuk tahap pertama, Anda akan diarahkan ke halaman Administrasi di mana Anda 
bisa mencetak lembar tagihan pendaftaran. Cetak Lembar Tagihan Pembayaran, 
silakan melakukan pembayaran di Teller Bank BRI,  Agen BRILink IKIP Siliwangi atau 
Agen Brilink terdekat.
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Gambar 4.1 Dasbor Mahasiswa

Gambar 4.2 Lembar Tagihan



Gambar 5.1 Status Pembayaran Pendaftaran

Gambar 5.2 Lembar cetak kartu peserta tes seleksi

Setelah melakukan pembayaran, status akan berubah menjadi Sudah Membayar. Dan 
Anda dapat melanjutkan ke tahap Tes Seleksi. Serahkan semua persyaratan 
pendaftaran. Persyaratan dapat dilihat di web PMB IKIP Siliwangi atau brosur 
pendaftaran.
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Cetak kartu tes dan ikuti tes seleksi pada tempat, tanggal dan waktu yang sudah 
ditetapkan. Jangan lupa bawa kartu tes seleksi dan perlengkapannya. Pengumuman 
tanggal kelulusan akan diumumkan bertepatan pada tes seleksi. Silakan cek kembali 
Status.



Gambar 6.1 Laman cetak lembar tagihan registrasi

 Apabila dinyatakan Lulus, Anda dapat mengakses menu Registrasi Ulang. Pilih 
Angsuran pembayaran sesuai yang diinginkan. Adapun keterangan angsuran tersebut 
sebagai berikut:

6

Angsuran Awal termasuk SPP ½ Semester, DSP ½ Tahun dan 
biaya heregistrasi.

a

Angsuran SKS termasuk SPP untuk satu semester, DSP ½ Tahun, 
biaya heregistrasi dan biaya kontrak mata kuliah (SKS).

b

Angsuran Penuh termasuk SPP untuk satu semester, DSP ½ Tahun, 
biaya heregistrasi, biaya kontrak mata kuliah (SKS) dan Ujian Akhir 
Semester.

c

*biaya masing-masing program studi dapat diunduh di laman utama website PMB IKIP Siliwangi 2020
**program studi atau jenis kelas tidak dapat diubah setelah melakukan pembayaran
***biaya heregistrasi yang sudah dibayarkan tidak dapat ditarik kembali



Gambar 7.1 Laman pelengkapan data sesuai Forlap DIKTI

Gambar 8.1 Lembar akhir pendaftaran mahasiswa 

Setelah melakukan pembayaran heregistrasi/registrasi ulang, silakan lengkapi data-data 
yang dibutuhkan untuk keperluan akademis Anda selama menempuh kuliah di IKIP 
Siliwangi. Buka menu Lengkapi Data pada dasbor mahasiswa dan isi data diri dan 
keterangannya serta unggah dokumen-dokumen yang diperlukan. Pastikan data yang 
akan dikirim sudah sesuai dan lengkap.
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Setelah pengisian data selesai, data yang Anda kirim akan divalidasi oleh panitia. Jika 
belum lengkap/belum sesuai, Anda diminta memperbaiki data yang maksud.  Jika 
sudah sesuai Anda akan mendapatkan Nomor Induk Mahasiswa (NIM). 

Langkah terakhir, Anda akan mendapat NIM dan dapat mencetak Lembar Mahasiswa 
Baru dengan tombol Cetak NIM yang dapat digunakan untuk mengambil jas almamater 
dan kaos olahraga.  Selamat bergabung dengan IKIP Siliwangi!
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Langkah-langkah Pendaftaran
PMB IKIP Siliwangi Secara
Langsung (Di Tempat)

Diperuntukkan untuk pendaftar tanpa alamat surel

Kunjungi ruang sekretariat PMB IKIP Siliwangi, di Gedung A, Ruang A8, IKIP 
Siliwangi dengan membawa persyaratan lengkap yang bisa dilihat pada 
brosur/web PMB IKIP Siliwangi
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Daftarkan nama lengkap sesuai ijazah, nomor telefon (direkomendasikan dengan 
Whatsapp), alamat surel dan prodi pilihan ke sekretariat yang bertugas. Setelah 
pendaftaran selesai, Anda akan mendapatkan nomor pendaftaran sekaligus nomor 
virtual account untuk melakukan pembayaran.

Bagi mendaftar dengan email, pada saat pendaftaran. Silakan mengikuti langkah ke-3 
pada pendaftaran online. Bagi yang mendaftar tanpa email, mintalah petugas untuk 
mencetak Lembar Tagihan Pendaftaran.

Lakukan pembayaran pendaftaran antara melalui Teller Bank BRI, Agen BRILink 
IKIP Siliwangi atau Agen BRIlink terdekat lainnya dengan menunjukkan Lembar 
Tagihan Pendaftaran kepada teller/agen.

Tunjukkan bukti pembayaran pendaftaran kepada sekretariat dan mintalah petugas 
untuk mencetak Kartu Tes Seleksi. 

Ikuti tes seleksi pada tanggal, waktu dan tempat yang tertera pada Kartu Tes Seleksi.

Apabila dinyatakan lulus, silakan tentukan pembayaran angsuran yang akan diambil di 
sekretariat dan Anda akan mendapat Lembar Tagihan Registrasi Ulang.

Lakukan pembayaran registrasi seperti pada poin nomor 4.

Tunjukkan bukti pembayaran registrasi ulang ke sekretariat dan bawa foto berwarna 
3x4, hasil scan Ijazah, KTP, KK dan Transkrip nilai dalam bentuk �ile �lashdisk/CD.

Setelah data lengkap dan divalidasi, Anda akan mendapatkan Lembar Mahasiswa Baru 
yang dapat digunakan untuk mengambil jas almamater dan kaos olahraga.  Selamat 
bergabung dengan IKIP Siliwangi!



Apabila ada pertanyaan seputar penerimaan mahasiswa baru,
silakan menghubungi

SEKRETARIAT PENDAFTARAN PMB IKIP SILIWANGI
Gedung A, Ruang A8, IKIP Siliwangi
helpdesk-pmb@ikipsiliwangi.ac.id


