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PERSIAPAN PENDAFTARAN
1. Informasi umum tetang RPL Program Sarjana (S1) & Magister (S2) UNY 2022 dapat dilihat di laman
http://pmb.uny.ac.id/kerjasama/rpl-kemendes
2. Dokumen yang perlu dipersiapkan untuk pengisian formular pendaftaran
No 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, No Induk Siswa/NIS/NISN, Nilai
UN, Jurusan, Tahun Lulus, No ijazah, Tanggal ijazah

d

Pilihan Prodi

Hanya dapat memilih 1 (satu) Program Studi

3. File lampiran yang diunggah pada sistem pendaftaran
No

Kategori

Keterangan

a

Foto

Pasfoto berwarna terbaru.
Ukuran minimal 100KB, maksimal 2MB.
Format: jpg,jpeg,png.

b

Ijazah *

Ijazah jenjang pendidikan terakhir yang telah ditempuh
Jumlah file maksimal: 1, Ukuran per file maksimal: 2MB

c

Transkrip Nilai /Daftar
Nilai

Transkrip/daftar nilai jenjang pendidikan terakhir yang
telah/pernah ditempuh
Jumlah file maksimal: 1, Ukuran per file maksimal: 5MB

d

Sertifikat Kompetensi

e

f

g

File sertifikat kompetensi yang dimiliki.
Satu sertifikat dalam satu file PDF.
Tuliskan kompetensi dalam isian deskripsi file.
Jumlah file maksimal: 10, Total ukuran file maksimal:
2MB
File sertifikat pengoperasian/lisensi yang dimiliki.
Sertifikat
Satu sertifikat dalam satu file PDF.
Pengoperasian
Tuliskan kompetensi dalam isian deskripsi file.
Jumlah file maksimal: 10, ukuran per file maksimal:
2MB
Foto Pekerjaan
File dokumentasi aktivitas/pekerjaan yang pernah
dilakukan misal: foto atau berita yang dimuat di media
cetak atau online.
Tuliskan deskripsi pekerjaan pada isian deskripsi file.
Jumlah file maksimal: 10, ukuran per file maksimal:
2MB
Surat
File sertifikat pengoperasian/lisensi yang dimiliki.
Keputusan/Penugasan Satu sertifikat dalam satu file PDF.
Tuliskan kompetensi dalam isian deskripsi file.
Jumlah file maksimal: 10, ukuran per file maksimal:
2MB

No

Kategori

Keterangan

h

Sertifikat Pelatihan

File bukti pelatihan yang pernah diikuti.
Satu bukti pelatihan/sertifikat dalam satu file PDF.
Tuliskan nama pelatihan pada isian deskripsi file.

i

j

k

l

m

n

Keanggotaan Asosiasi

Referensi

Piagam Penghargaan

Dokumen lain

Surat Keterangan
pernah kuliah

Surat Pernyataan UPPA

Jumlah file maksimal: 10, ukuran per file maksimal:
5MB
File bukti keanggotaan asosiasi profesi.
Satu bukti keanggotaan dalam satu file PDF.
Tuliskan nama asosiasi profesi dalam isian deskripsi
file.
Jumlah file maksimal: 10, ukuran per file maksimal:
5MB
Referensi/surat keterangan/laporan verifikasidari pihak
ketiga dari pemberi kerja/supervisor
Jumlah file maksimal: 1, ukuran per file maksimal: 5MB
File bukti penghargaan yang pernah diraih.
Satu bukti penghargaan dalam satu file PDF.
Tuliskan nama penghargaan pada isian deskripsi file.

Jumlah file maksimal: 10, ukuran per file maksimal:
5MB
File lain yang mendukung klaim RPL.
Satu bukti penilaian kinerja dalam satu file PDF.
Tuliskan nama dokumen dalam isian deskripsi file.
Jumlah file maksimal: 10, ukuran per file maksimal:
5MB
Jika pernah menempuh jenjang S1 dan tidak selesai. Silakan
unggah surat keterangan pernah kuliah yang diterbitkan
Universitas.
Jumlah file maksimal: 1, ukuran per file maksimal: 2MB
File Surat Pernyataan Kesanggupan Membayar UPPA yang
telah ditandatangani di atas materai.
Jumlah file maksimal: 1, ukuran per file maksimal: 2MB
Wajib untuk pendaftar program Sarjana.

TAHAP PENDAFTARAN
1. Kode pembayaran dan PIN diperoleh dari Pemerintah Daerah Mitra Kerjasama UNY.
2. Login untuk pendaftaran melalui laman pmb (http://daftarpmb.uny.ac.id), kemudian pilih menu
login.

3. 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) Berkas
6) Mata Kuliah RPL
7) Finalisasi
8) 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 sesuai dengan yang diminati. Sumber dana pada jalur ini
dari biaya sendiri atau beasiswa.
As ada

Pada pilihan tipe RPL :
A1: Pengakuan pendidikan Formal
Bagi pendaftar yang pernah kuliah dan memiliki transkrip nilai atau daftar nilai
yang sudah ditempuh.
A2: Pengakuan Pendidikan Non Formal dan/atau Pengalaman kerja
Bagi pendaftar yang memiliki kopentensi dari pendidikan non formal (Kursus,
Diklat, Workshop, dan Bimtek) dan atau memiliki pengalaman yang dibuktikan
dengan surat keterangan pengalaman.
A1&A2 : bagi pendaftar yang memenuhi kategori A1 dan A2

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 Ujian Nasioanal dapat diisi dengan rata-rata nilai STTB, jila tidak memiliki dapat diisi
dengan nilai “0”

4. Tahapan Pekerjaan
Untuk mengisi pilihan prodi klik

pada tahapan tersebut.

5. Berkas
Untuk mengisi pilihan prodi klik
pada tahapan tersebut. berkas yang diuplod meliputi
Foto, ijazah, dan dokumen dokumen pendukung RPL . Informasi detail berkas yanag diunggah
dapat dilihat pada persiapan dokumen.


Foto



Surat Keputusan/Penugasan



Ijazah *



Sertifikat Pelatihan



Transkrip Nilai /Daftar Nilai



Keanggotaan Asosiasi



Sertifikat Kompetensi



Referensi



Sertifikat Pengoperasian



Piagam Penghargaan



Foto Pekerjaan



Dokumen lain

6. Pengisian mata kuliah RPL
Tahapan ini untuk menentukan mata kuliah yang dapat klaim berdasarkan pengalaman
atauriwayat Pendidikan sebelumnya.
Klik tombol pada kolom Klaim RPL untuk mengubah pilihan.
Lihat kembali data Mata Kuliah RPL yang sudah Anda klaim.

Pastikan data CPMK untuk Mata Kuliah yang Anda pilih sudah lengkap,
kemudian lakukan verifikasi dengan mengisikan kode verifikasi dan mengklik tombol
Verifikasi Mata Kuliah RPL.

Pada tahapan pengisian pastikan perolehan deksripsi mata kuliha dan lampiran file
pendukung terlah terisi.

7. 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 No Whatsapp sudah benar, klik
untuk memperoleh Kode Verifikasi sebelum melakukan finaslisasi

Masukkan Kode Verifikasi yang telah dikirimkan ke pesan Whatsapp

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.

8. 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 download file Kartu Peserta.

9. Contoh kartu tanda peserta

