
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



INSTITUT AGAMA ISLAM MUHAMMADIYAH SINJAI 

PENERIMAAN MAHASISWA BARU 

1. Calon mahasiswa membayar biaya pendaftaran 

a. Nomor Rekening : 0258-01-000477-30-3 

b. Nama Rekening : IAI Muhammadiyah Sinjai 

c. Nama Bank  : BRI 

2. Membuka link Pendaftaran 

http://pmb.iaimsinjai.ac.id 

 
3. Calon mahasiswa mengupload bukti pembayaran melalui menu “Upload Bukti Bayar” 

 

a. Atas Nama : form diisi sesuai dengan nama yang terterah pada slip 

pembayaran 

b. No Bukti Setoran : mengisi form dengan No. Bukti setoran yang terterah pada slip 

bagian atas, seluruh nomor yang tertera sebelum tanggal 

pembayaran (Sebelah Kiri Atas Slip Pembayaran) 

c. Tanggal Setor : mengisi form dengan tanggal pembayaran yang tertera pada slip 

pembayaran 

d. No. Telephone : mengisi form dengan No. Telephone yang terdaftar sebagai 

nomor whatsapp agar mudah mendapatkan informasi  

selanjutnya mengenai PMB. 

e. Email : mengisi form dengan email yang aktif, yang masih bisa 

menerima   pesan. Harap diperhatikan untuk menghindari 

penulisan email salah, karena akun login yang digunakan untuk 

mengisi biodata selanjutnya akan dikirim ke email yang telah di 

input. 

 

Calon mahasiswa yang telah mengupload bukti pembayaran akan mendapatkan notifikasi 

pada email yang digunakan. Notifikasi berisikan password yang nantinya akan digunakan 

untuk login sebagai calon mahasiwa baru. 

 

http://pmb.iaimsinjai.ac.id/


 
4. Calon mahasiswa mendapatkan notifikasi pada email yang telah dimasukkan pada form 

upload bukti bayar 

 
5. Calon mahasiswa login dengan mengklik menu “Login” 

Login menggunakan email dan password yang telah dikirim Panitia PMB melalui email 

yang telah digunakan pada saat mengupload bukti pembayaran.  

a. Email  : Email/username yang telah dikirim oleh Panitia PMB  

b. Password : Password yang telah dikirim oleh panitia PMB  



 
 

6. Setelah Login Mahasiswa akan diarahkan ke Menu Beranda Calon Mahasiswa  

 
7. Calon Mahasiswa mengisi seluruh biodata yang ada di menu “Form Data” 

a. Biodata 

Data biodata diisi sesuai dengan Ijazah terakhir dan Kartu Keluarga/KTP. 

 
 

 

 



b. Data Orang Tua 

Data Orang tua diisi sesuai dengan data Orang Tua Kandung. 

 
 

c. Data Wali 

Data Wali bisa dikosongkan apabila calon mahasiswa tidak mempunyai wali. 

 
d. Data Alamat 

Data Alamat diisi sesuai dengan alamat yang tertera pada kartu keluarga. 

 
 

 

 

 



e. Data Pendidikan 

Data Pendidikan diisi sesuai dengan data pendidikan ijazah SMA/MA Sederajat. 

 
f. Data Pilihan Jurusan 

Ada pilihan jurusan diisi sesuai dengan pilihan jurusan calon mahasiswa. Pilihan 1 

adalah yang menjadi jurusan prioritas calon maba sedangkan pilihan jurusan 2 adalah 

jurusan yang menjadi cadangan jika calon mahasiswa tidak dinyatakan lulus pada 

pilihan 1. 

 
 

g. Upload Berkas 

File yang diupload adalah type. Jpg/.png/.jpeg. 

 
 

 

 

 



8. Setelah Calon Mahasiswa selesai mengisi seluruh form biodata maka klik tombol 

“Submit”. Maka Mahasiswa akan Mendapat notifikasi 

 
9. Calon Mahasiswa berhasil mendaftar, silahkan klik menu “Cetak Data” 

Kartu ujian bisa langsung di cetak/print atau disimpan dalam bentuk file pdf. 

 
10. Setelah melakukan pendaftaran mahasiswa menunggu informasi jadwal test. 

11. Calon Mahasiswa mengikuti jadwal test yang telah ditentukan 

12. Calon Mahasiswa menunggu hasil pengumuman kelulusan 

13. Calon mahasiswa yang dinyatakan lulus melakukan pendaftaran ulang dan melengkapi 

berkas pendaftaran 

14. Mahasiswa yang telah melakukan pendaftaran ulang akan mendapatkan NIM. 

 

 

****** Terima Kasih ****** 


