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PERSIAPAN PENDAFTARAN
1. Informasi umum tetang Seleksi Mandiri UNY 2022 dapat dilihat di laman http://pmb.uny.ac.id
2. Dokumen yang perlu dipersiapkan untuk pendaftaran Seleksi Mandiri Prestasi Program Sarjana S1
UNY 2022 jalur Prestasi Akademik, Unggul, & Talent Scouting.
Kategori

Keterangan

a

Data pribadi

NIK, Nama,Tempat & Tanggal lahir,alamat, email, telp, Gol Darah,
Status Pernikahan, Kebutuhan Khusus,

b

Pekerjaan

Pekerjaan Calon Mahasiswa

c

Pendidikan
Terakhir

Alamat Sekolah, NISN, Nilai UN, Jurusan, Tahun Lulus, No ijazah,
Tanggal ijazah

d

Pilihan Prodi

Hanya dapat memilih 2 (dua) Program Studi

e

Foto

Foto minimal 100 Kb dan Maksimal 2 MB,

f

Piagam

g

Portofolio 1

Piagam Nonakademik sewaktu duduk di
Wajib memiliki Piagam
SLTA mencakup:
bagi Pendaftar Prestasi
• Hafidz Qur’an
Unggul & Talent
• Bidang olahraga
Scouting
• Bidang Seni
• Sains atau Penalaran
• LKS ( Lomba Kompetensi Siswa)
Optional/tidak wajib
SMK
bagi Pendaftar Prestasi
File dalam format ( JPG/PNG/PDF)
Akademik
• Piagam maksimal 5 piagam,
Ukuran file Maks 10MB.
File Portofolio sesuai prodi pilihan:
• Prodi Seni Rupa dan Pendidikan Kriya : Gambar Hitam Putih
• Prodi Seni Tari : Tari Tradisional
• Prodi Seni Musik : Lagu Wajib Nasional Tanpa Iringan
• Prodi Olah Raga : Keterampilan Cabang Olahraga
File dalam format ( JPG/PNG/PDF/MP4(video)
Jumlah File Maksimal : 1 (satu) 20 MB

h

Portofolio 2

File Portofolio sesuai prodi pilihan:
• Prodi Seni Rupa dan Pendidikan Kriya : Gambar Warna
• Prodi Seni Tari : Tari Kreasi
• Prodi Seni Musik : Memainkan Alat Musik/Menyanyi dengan Iringan
File dalam format ( JPG/PNG/PDF/MP4(video)
Jumlah File Maksimal :1 (satu) 20MB

i

Sosial Ekonomi

Informasi Keluarga,
Informasi tanggungan dan beban keluarga
Informasi aset yang dimiliki
Informasi kondisi keluarga
Informasi pekerjaan dan pendidikan keluarga

No

3. File lampiran yang diunggah pada sistem pendaftaran
No

Kategori

Keterangan

a

Lampiran Sosial
EKonomi
(wajib)

File kartu Keluarga / C1
Foto rumah (tampak depan, tampak dari jalan/gang)
Foto ruangan ( R tamu, R. tidur, Kamar mandi, Dapur,)
Format JPG/JPEG/PNG ukuran file min 100KB maksimal 2MB

b

Lampiran Aset
(optional)

Foto STNK kendaraan yang dimiliki
Foto Rekening listrik, telepon, & PDAM
Foto Slip Gaji, PBB, Ijin Usaha

c

Ijazah

Upload File ijazah, format JPG/JPEG/PNG ukuran file min 100KB
maksimal 2MB

d

Surat UPPA

Mengisi form membayar Uang Pangkal Pengembangan Akademik
(UPPA) dilampiri dengan Surat Pernyataan Sanggup UPPA bermaterai
Rp6000,-. Contoh Surat Terlampir

PENGAMBILAN KODE PENDAFTARAN
1. Pendaftaran http://pmb.uny.ac.id, pilih menu pendaftaran klik DAFTAR pada jalur yang prestasi
yang diidnginkan,

Atau dari laman http://daftarpmb.uny.ac.id melalui menu pendaftaran:

Catatan: Sebelum mengambil kode pendaftaran, pastikan terlebih jalur prestasi yang sesuai
dengan minat dan dokumen prestasi yang dimiliki.

2. Melengkapi form untuk memperoleh kode Pendaftaran isikan Nama, tanggal lahir, telepon, No.
Whatsapp, Email, dan alamat.

3. Setelah memperoleh kode pendaftaran, pembayaran dilakukan di Bank di bank
.
lembar kode pendaftaran.

, dan

sampai dengan waktu yang tercantum pada

4. Kode Pendaftaran yang diperoleh dapat dicetak degan
. Informasi Kode
Pendaftaran meliputi Batas waktu pembayaran dan nominal pembayaran akan tertampil
pada hasil cetakan.

TAHAP PENDAFTARAN
Login untuk pendaftaran melalui laman pmb (http://daftarpmb.uny.ac.id), kemudian pilih
menu login.

Masukkan kode pendaftaran dan PIN pada bukti pembayaran.

Setelah berhasil login akan terlihat halaman utama pendaftar dengan tampilan
Tahapan Pendaftaran. Semua tahapan pendaftaran harus diselesaikan oleh pendaftar
hingga tahapan cetak Kartu Tanda Peserta sampai dengan batas waktu yang telah
ditentukan. Tahapan harus dilakukan secara urut ke bawah. Informasi Tahapan
Pendaftaran meliputi
1) Pilihan Program Studi
2) Data Pribadi
3) Riwayat Pendidikan
4) Pekerjaan
5) Uang Pangkal Pengembangan Akademik (UPPA)
6) Berkas

7) Data Rapor
8) Isian Sosial Ekonomi
9) Finalisasi
10) Cetak Kartu.
Informasi status tahapan
pendaftaran ditandai dengan
ikon
: Menunjukkan tahapan
belum dilakukan,
: Menunjukkan tahapan
sudah dilakukan

1. Pilihan Program Studi
Untuk mengisi pilihan prodi klik
pada tahapan tersebut.
Pilihan Prodi terdiri dari pilihan pertama, kedua dan sumber dana.

Pilihan prodi dapat di pilih susia yang diminati. Sumber dana pada jalur ini dari biaya
sendiri.
as ada

2. Tahapan Data Pribadi
Untuk mengisi pilihan prodi klik
pada tahapan tersebut.
Dalam proses pengisian pendaftaran data yang perlu dipersiapkan
Data Pribadi: data KTP, Kebutuhan khusus, dan kontak informasi,

3. Tahapan Riwayat Pendidikan
Untuk mengisi pilihan prodi klik
pada tahapan tersebut. informasi riwayat
pendidikan meliputi: data Sekolah, ijazah, dan data jurusan

Nilai rata-rata UN jila tidak memiliki dapat diisi dengan nilai “0”
4. Tahapan Pekerjaan
Untuk mengisi pilihan prodi klik

pada tahapan tersebut.

5. Uang Pangkal Pengembangan Akademik (UPPA)
Untuk mengisi UPPA klik

pada tahapan tersebut.

Nominal UPPA dapat diisi dari Rp.0,00, Rp.5.000.000,00, Rp.10.000.000,00, Rp.15.000.000,00,
Rp.20.000.000,00 dan lainnya.
Cara pembayaran dapat diisi dengan satu kali luas, diangsur 2 kali (50% dan 50%), diangsur 3
kali (50%, 30%, dan 20%), dan diangsur 4 kali(50%, 20%, 20% dan 10%).

Setelah nominal dan cara pembayaran diisikan dapat diunduh surat kesanggupan UPPA yang harus
di tandatangani di atas materai 10.000, kemudian di pindai/scan dan diunggah kembali pada langkah
berikutnya.

6. Berkas
Untuk mengisi pilihan prodi klik
pada tahapan tersebut. berkas yang diuplod meliputi
Foto, ijazah, surat pernyataan UPPA, dan Piagam dan sertifikasi prestasi. Untuk berkas
prestasi dan piagam, isikan nama kejuaraan pada deskripsi.

PRESTASI AKADEMIK

PRESTASI UNGGUL

TALENT SCOUTING

Photo

Photo

Photo

Ijazah/SKL

Ijazah/SKL

Ijazah/SKL

Surat pernyataan UPPA

Surat pernyataan UPPA

Surat pernyataan UPPA

Piagam & Sertifikat prestasi
bidang akademik dan
nonakademik minimal tingkat
kabupaten/kota yang diperoleh
saat SMA/MA/SMK

Piagam & Sertifikat prestasi Non Akademik
peringkat atau juara 1, 2 dan 3 serendahrendahnya tingkat Kabupaten/Kota dalam lomba
atau kejuaraan bidang olahraga, bidang MTQ,
bidang penalaran, bidang Seni dan bidang minat
khusus.

Jika memilih prodi Seni dan Olahraga
Portofolio 1

Portofolio 1

Portofolio 1

(khusus seni & olahraga)

(khusus seni & olahraga)

(khusus seni & olahraga)

Portofolio 2

Portofolio 2

Portofolio 2

(khusus seni & olahraga)

(khusus seni & olahraga)

(khusus seni & olahraga)
Wawancara:

Wawancara dilakukan secara daring (online).
Mohon untuk konfirmasi tentang mekanisme
wawancara ke panitia, email: pmb@uny.ac.id
dan WA : 085158116006

7. Mengisi Data Rapor
Untuk mengisi pilihan prodi klik
pada tahapan tersebut.
Pada jalur Prestasi diwajibkan mengisi data nilai rapor dengan langkah melakukan
dan dilanjutkan dengan
.

Ketentuan
dalam sistem SM Prestasi Unggul sebagai berikut:
• Memasukkan semua mata pelajaran yang ditempuh dari semester 1 sampai dengan
semester 5 (dari kelas X semester gasal sampai dengan kelas XII semester gasal).

•

Ketik mata pelajaran yang ditempuh pada form mata pelajaran. Pilih mata pelajaran
yang paling sesuai dengan data rapor.

•

Jika ada kesalahan pengisian mata pelajaran klik
untuk menghapus mata
pelajaran yang telah disimpan.
Untuk membatalkan seluruh isian mata pelajaran gunakan tombol

•

Ketentuan

•
•
•
•

dalam sistem SM Prestasi sebagai berikut:

Nilai dan KKM yang dimasukkan skala 100
Data nilai rapor yang dimasukkan pada mata pelajaran di semester 1 – 5.
Memasukkan nilai rapor dan KKM dengan skala 100. Untuk nilai rapor jika terdapat
nilai pengetahuan dan nilai keterampilan, masukkan hanya nilai pengetahuan.
Jika mata pelajaran tidak ditempuh pada semester tersebut, silakan kosongi isian
nilai rapor.

Pastikan nilai telah dimasukkan ke dalam sistem pada semester 1-5. Data rapor telah sesuai
dengan aslinya. Untuk melihat keseluruhan nilai yang telah diunggah klik
. Dan jika
data sudah sesuai dengan data rapor asli dapat dilakukan

Masukkan kode versifikasi untuk melakukan verifikasi data rapor.

Jika data rapor belum lengkap akan tertampil kesalahan seperti gambar dibawah.

Jika nilai rapor sudah dimasukkan proses verifikasi akan tertampil sebagai berikut:

8. Mengisi Data Sosial Ekonomi
Untuk mengisi pilihan prodi klik

Informasi tanggungan dan beban keluarga

pada tahapan tersebut

Informasi aset keluarga yang dimiliki

Informasi kondisi, Pendidikan dan pekerjaan keluarga

Lampiran dokumen sosial ekonomi

Lampiran yang tidak wajib disertakan

Preview tampilan data sosial ekonomi yang telah diisi

9.

Finalisasi Formulir Pendaftaran
Pastikan semua data rapor telah dimasukkan dengan benar sebelum malakukan
,
jika masih terdapat kesalahan dapat melakukan perubahan melalui menu
. Data yang
sudah di finalisasi tidak dapat diubah kembali.

Pastikan kode verifikasi sudah dimasukkan sebelum melakukan finaslisasi

jika terdapat data yang masih belum sesuai dapat diperbaiki dengan klik
sudah sesuai klik

, jika data

.

Setelah proses finalisasi data pendaftar akan ditampilkan konfirmasi untuk melakukan finaslisasi.
Klik

untuk menyelesaikan tahapan ini.

10. Tahapan Cetak Kartu
Untuk mengisi cetak kartu klik
pada tahapan tersebut.
Sebelum mencetak kartu ujian, pilih waktu ujian yang diinginkan dan tersedia di
sistem.

Klik kartu peserta untuk downlod file Kartu Peserta.

11. Contoh kartu tanda peserta

