PANDUAN PENDAFTARAN SELEKSI
MANDIRI (SM) JALUR PRESTASI S1 & D3
TAHAP PERSIAPAN PENDAFTARAN
1. Informasi umum tetang Seleksi Mandiri UNY 2017 dapat dilihat di laman http://pmb.uny.a.id
2. Dokumen yang perlu dipersiapkan untuk pendaftaran Seleksi Mandiri Prestasi UNY 2017
No

Kategori

keterangan

a.

Data pribadi

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

b.

Pekerjaaan

Pekerjaan Calon Mahasiswa

c.

Pendidikan
Terakhir

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

d.

Pilihan Prodi

Hanya dapat memilih 1 (satu) Program Studi

e.

Photo

Photo minimal 100 Kb dan Maksimal 2 MB,

f.

Piagam

Piagam dan Nonakademik mencakup:
 Bidang olahraga
 Bidang Seni
 Sains atau Penalaran
 LKS ( Lomba Keterampilan Siswa) SMK
 Hafidz Qur’an
File dalam format ( JPG/PNG/PDF)
Piagam maksimal 20 piagam, Ukuran file Maks 2MB. Tekan Ctrl /
Shift untuk memulih lebih dari 1 file

g.

Portofoilio 1

File Portofolio sesuai prodi pilihan:
 Prodi Seni Rupa dan kerajinan : 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)

h.

Portofolio 2

File Portofolio sesuai prodi pilihan:
 Prodi Seni Rupa dan kerajinan : 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 Maksimak :1 (satu)

i.

Ijazah

Upload File ijazah, format JPG/JPEG/PNG ukuran file min 100KB
maksimal 2MB
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TAHAP PENGAMBILAN KODE PEMBAYARAN
3. Pendaftaran http://pmb.uny.ac.id, pilih menu pendaftaran klik Seleksi Mandiri Jalur
Prestasi

4. Melengkapi form untuk memperoleh kode Pendaftaran

5. Setelah memperoleh nomor pendaftaran, pembayaran dilakukan di bank
dengan waktu yang tercantum pada lembar kode pendaftaran.

sampai
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6. Kode pembayaran juga akan dikirimkan melalui email yang telah disikan ketika pengambilan
kode pembayaran.

TAHAP PEMBAYARAN
7. Pembayaran di bank
berikut:




Teller
ATM

dapat melalui beberapa channel pembayaran sebagai




SMS Banking
Internet Banking

Setelah melakukan pembayaran akan diperoleh PIN (6 digit) yang tercetak pada slip/bukti
pembayaran.
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TAHAP PENDAFTARAN : 1. MENGISI FORM PENDAFTARAN & MENGUPLOAD PORTOFOLIO
8. Login untuk pendaftaran melalui laman pmb (http://daftarpmb.uny.ac.id), kemudian pilih
menu login.

9. Masukkan kode pendaftaran dan PIN pada bukti pembayaran.

10. Setelah login akan tertampil dashboard pendaftar, yang berisi langkah pendaftaran SM
Prestasi UNY 2017.
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11. Formulir pendaftaran dapat diakses setelah berhasil login. Isi data dengan benar dan
pastikan klik
untuk menyimpan formulir pendaftaran. Formulir pendaftaran yang
perlu diisikan meliputi:
Contoh formulir pendaftaran
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TAHAP PENDAFTARAN : 2. MENGISI DATA RAPOR
12. Setelah selesai mengisi formulir pendaftaran. Pada jalur Prestasi diwajibkan mengisi data
nilai rapor dengan langkah melakukan
dan dilanjutkan dengan
.

13. Ketentuan
dalam sistem SM Prestasi sebagai berikut:
 Memasukkan 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
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15. 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.
 Jika ada mata pelajaran yang tidak ditempuh pada semester tersebut, silakan
dikosongi nilai isian rapor.

16. Pastikan nilai telah dimasukkan ke dalam sistem pada semester 1-5. Data rapor telah sesuai
dengan aslinya. Untuk melihat keseluruhan nilai yang telah diuplod klik
. Dan jika
data sudah sesuai dengan data rapor asli dapat dilakukan
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Jika data rapor belum lengkap akan tertampil kesalahan seperti gambar dibawah.

TAHAP PENDAFTARAN : 3. FINALISASI FORMULIR PENDAFTARAN
17. 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.
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18. Setelah proses finalisasi data pendaftar akan ditampilakan untuk melihat data yang telah
diisikan.
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TAHAP PENDAFTARAN : 4. CETAK KARTU PESERTA
19. Pastikan semua langkah di atas diakhiri dengan melakukan

20. Proses pendaftaran SM Prestasi selesai dengan ditandai warna hijau pada semua langkah
pendaftaran.

21. Contoh kartu Peserta SM Prestasi 2016
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