
 
 

Salam Mahakarya... 

 

 

Buku panduan penerimaan mahasiswa baru periode 

2021/2022 ini dibuat dengan tujuan untuk lebih 

memperjelas dan lebih dipahami oleh calon 

mahasiswa baru yang ingin melanjutkan studi di 

kampus Universitas Mahakarya Asia, baik di 

Kampus Yogyakarta, Kampus Jakarta, maupun 

Kampus Baturaja. 

Buku panduan ini berisi tentang langkah-langkah 

proses pendaftaran mahasiswa baru, mulai dari 

pendaftaran online, pengisian data, pelaksanaan 

test masuk, finalisasi kelengkapan data, dan 

pembayaran. 

Jika dalam proses pendaftaran terdapat pertanyaan 

dan menginginkan informasi lebih lanjut, silakan 

menghubungi kami melalui layanan yang 

disediakan untuk merespon dengan cepat. 

 

 

Yogyakarta,  4 Januari 2021



 
 

REGISTRASI DAN HER-REGISTRASI 

MAHASISWA BARU 
 

A. Halaman Formulir Pendaftaran Mahasiswa Baru 
Berikut merupakan halaman utama pada portal PMB 

 

• Lengkapi semua isian form seperti yang terdapat pada gambar diatas kemudian klik 

 



 
 

• Berikut merupakan tampilan jika anda telah mendaftarkan diri 

 

• Selanjutnya, anda akan mendapatkan email yang memuat email dan password untuk 

masuk ke dalam sistem. Saat melakukan pendaftaran pastikan bahwa email yang anda 

gunakan adalah email yang aktif. Tampilan email yang akan diterima dapat dilihat 

seperti gambar berikut. 

 

• Email balasan tersebut memuat password untuk kita login ke sistem yang digunakan 

untuk mengikuti ujian online. 



 
 

B. Halaman Login 
Setelah mendapatkan email balasan dari sistem yang memuat email dan password, 

kembali ke halaman dashboard PMB dengan salah satu cara berikut. 

1. Melalui link yang disertakan dalam email seperti terlihat pada gambar berikut. 

 

2. Melalui tombol  pada halaman setelah registrasi. 

 



 
 

• Selanjutnya anda akan masuk ke halaman login.  Tampilan halaman login dapat 

dilihat seperti gambar dibawah. 

 

• Isikan email dan password sesuai dengan email balasan yang telah dikirimkan sistem 

ke email anda, lalu klik  



 
 

C. Halaman Konfirmasi Pembayaran 
Berikut merupakan tampilan halaman setelah pendaftar berhasil login. 

 

Anda harus melakukan pembayaran terlebih dahulu untuk melanjutkan ke proses 

selanjutnya. Setelah melakukan pembayaran, langkaah selanjutnya adalah 

melakukan konfirmasi pembayaran. 

Konfirmasi pembayaran dapat dilakukan dengan tiga cara yaitu 

1. Melalui SMS atau Whatsapp ke nomor yang tertera pada sistem 

2. Melalui aplikasi whatsapp 

Klik tombol  melalui smartphone anda, sehingga anda akan 

diarahkan kedalam kolom chat whatsapp. Berikan informasi secukupnya serta 

capture bukti pembayaran. 

3. Melalui web 

Klik tombol  kemudian anda akan diarahkan ke halaman konfirmasi 

pembayaran seperti yang terlihat pada gambar dibawah. 



 
 

 

• Lengkapi isian form tersebut serta upload bukti pembayaran melalui tombol Browse, 

kemudian klik submit untuk mengirimkan konfirmasi pembayaran ke admin. Setelah 

menekan tombol submit, anda akan mendapatkan informasi berikut yang menunjukan 

bahwa anda sudah berhasil melakukan konfirmasi pembayaran. 

 

• Klik tombol close untuk melihat detail informasi yang telah dilakukan. 

• Lakukan pemeriksaan terhadap data yang sudah di-input. Jika terdapat kesalahan anda 

dapat melakukan pengeditan/ perubahan melalui tombol Edit Konfirmasi. 



 
 

• Jika sudah benar klik tombol kembali untuk kembali ke halaman sebelumnya (beranda). 

Tampilan halaman beranda setelah melakukan konfirmasi pembayaran adalah sebagai 

berikut. 

 

• Pada gambar diatas status pembayaran anda masih . Tunggu 

beberapa saat hingga admin melakukan konfirmasi (cek web dan email untu 

mengetahui perubahan status pembayaran anda). 

• Jika status pembayaran sudah dikonfirmasi, maka tampilannya seperti dibawah 

 

• Status pembayaran anda sudah dikonfirmasi oleh admin, status  

• Selanjutnya anda sudah dapat melakukan ujian online. 



 
 

 

D. Halaman Ujian Online 
Berikut merupakan langkah-langkah mengikuti ujian online 

• Klik tombol ikuti ujian 

 

• Maka akan muncul tampilan seperti dibawah, lalu klik tombol  

 



 
 

• Tampilan halaman ujian online seperti berikut. 

 

• Kerjakan soal dengan cara memilih jawaban yang anda anggap benar, klik 

 untuk beralih ke soal selanjutnya. Jikaujian sudah selesai disaat timer 

belum habis klik . 

• Setelah ujian selesai maka akan tampil halaman seperti dibawah. 

 

• Gunakan tombol  untuk kembali ke beranda 



 
 

 

Keterangan : 

a. Tombol Lihat Profil digunakan untuk melihat informasi terkait pendaftar seperti 

gambar dibawah. 

 

b. Tombol Punya Kendala ? Klik Hubungi Kami memuat contact person yang 

dapat dihubungi ketika anda mengalami masalah ketika melakukan pendaftaran. 



 
 

 

E. Pendaftaran dan Ujian Seleksi 
Setelah selesai melakukan pendaftaran dan ujian online, anda hanya perlu menunggu hasil 

pengumuman yang akan diberikan oleh admin meluli email/web yang terkait.  

F. Halaman Pengumuman Lolos/Tidak Lolos 
Pengumuman kelulusan seleksi online akan dikirim melalui email 

 



 
 

• Klik login ke dashboad, maka tampilan pengumuman lolos/tidak lolos adalah seperti 

dibawah. 

 

• Lengkapi persyaratan yang tertera pada halaman pengumuman hasil ujian diatas agar 

dapat melakukan her registrasi. 

• Biaya yang tertera akan mengikuti Gelombang yang anda dapatkan 

G. Halaman Her Registrasi 
Berikut merupakan cara melakukan her registrasi secara online. 

1. Konfirmasi bukti pembayaran 

• Klik tombol  pada tampilan hasil ujian seperti gambar diatas. 



 
 

 

• Lengkapi form diatas sesuai data yang sebenarnya 

• Upload bukti pembayaran sesuai dengan format yang telah ditentukan 

• Klik tombol  

• Jika proses tersebut berhasil maka akan muncul tampilan seperti dibawah 



 
 

 

• Pada status konfirmasi terdapat keterangan menunggu konfirmasi. Periksa ulang 

input data yang anda lakukan, jika terdapat kesalahan anda dapat melakukan 

edit/perubahan melalui tombol Ubah Konfirmasi dan selanjutnya anda perlu 

menunggu konfirmasi admin. 

2. Konfirmasi Berkas 

Langkah-langkah konfirmasi berkas seperti berikut 

• Klik tombol  untuk upload berkas yang disyaratkan, sehingga tampil 

halaman seperti berikut. 



 
 

 

• Gunakan tombol browse untuk melampirkan dokumen kemudian klik submit untuk 

mengirim dokumen ke admin. Tampilan registrasi berkas yang berhasil di-upload 

adalah sebagai berikut. 



 
 

 

• Pada baris status review terdapat keterangan belum dikonfirmasi. Anda harus 

menunggu beberapa saat agar admin mengkonfirmasi terkait proses seleksi. 

Periksa ulang dokumen yang di-upload, jika terjadi kesalahan klik tombol Edit 

untuk melakukan perubahan berkas. 

APPROVAL MENJADI MAHASISWA. 
Apabila seluruh berkas sudah disapprove oleh admin PMB, maka anda akan mendapatkan email 

konfirmasi menjadi Mahasiswa.  

Silakan periksa secara berkala email anda. 

 

Hubungi Kami. 
Jika ada kendala hubungi kami melalui whatsapp di  

Fajar : 0823 2761 0069 

Fikri : 0823 2761 0070 


