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INFORMASI PENGUMUMAN 

Informasi pengumuman pendaftaran (format PDF) dapat di download melalui 

https://pendaftaran.pip-semarang.ac.id/  di menu pengumuman. Untuk bantuan layanan hotline 

dapat menghubungi 0821 3578 3699.  

 

PENDAFTARAN DAN AKTIVASI AKUN 

Peserta melakukan pendaftaran akun di http://pendaftaran.pip-semarang.ac.id dengan 

menggunakan akun email yang masih aktif, dimana untuk proses ini satu akun email hanya 

dapat digunakan untuk satu kali pendaftaran pada salah satu program studi.  Langkah-langkah 

untuk daftar akun adalah sebagai berikut: 

1. Pilih menu daftar sekarang 

 



 

 
2. Isi form pembuatan akun, kemudian klik daftarkan 

 

Jika berhasil terdaftar, jangan langsung login namun silahkan kunjungi  Email anda dan 

membuka Inbox/ Spam di email anda untuk mengetahui link Aktivasi. 

3. Cek inbox/ spam Email anda untuk aktivasi email yang di telah di daftarkan 

(kurang lebih dalam waktu 10 menit email akan dikirimkan) 

Pastikan pada email anda sudah terkirim aktivasi sebagai contoh tampilan inbox sebagai 

berikut : 

 

  



 

 
4. Klik tautan untuk proses aktivasi akun 

 

5. Jika proses aktivasi berhasil akan muncul notifikasi dari sistem bahwa 

aktivasi akun telah berhasil dan akun pendaftaran sudah dapat digunakan 

untuk Login 

 

LOGIN DAN PENGISIAN FORMULIR PENDAFTARAN 

Peserta diharuskan untuk mengisi data-data formulir pendaftaran dengan benar. Untuk 

langkah-langkah nya adalah: 

1. Login ke sistem melalui https://pendaftaran.pip-semarang.ac.id/loginpmb 

atau pilih di menu sebelah kanan atas 

 



 

 
2. Masukkan informasi untuk login dan pilih tombol masuk 

 

Untuk tampilan di versi mobile, progress bar pendaftaran dapat dibuka di bagian tombol 

navigasi atas layar, seperti gambar di bawah ini  

 

 



 

 
Maka, tampilan menu akan terlihat seperti gambar dibawah ini 

 

3. Pastikan formulir / biodata diri diisi dengan benar, kemudian tentukan 

program studi / jurusan yang anda pilih. 

 

 



 

 
Setelah program studi / jurusan dipilih maka yang muncul pada Ijazah Kelulusan / 

Lulusan hanyalah kualifikasi pendidikan yang sesuai dengan program studi tersebut 

(Untuk Informasi lebih jelasnya dapat dilihat pada pengumuman website di 

https://pendaftaran.pip-semarang.ac.id). Kemudian pilih status kelulusan saat ini (Lulus 

atau belum lulus). 

 

Setelah data dilengkapi dengan benar klik pada bagian pernyataan dan tekan tombol 

simpan. 

Pastikan kembali bahwa data yang ada masukkan benar, pada tahap ini jika sudah 

tersimpan maka tidak dapat dilakukan pengulangan (tidak dapat dilakukan peng-editan 

kembali) 

 



 

 

UPLOAD DOKUMEN PERSYARATAN 

Setelah proses pengisian formulir, tahapan selanjutnya adalah upload dokumen persyaratan 

sesuai dengan format yang telah ditentukan pada pengumuman, yaitu: 

 

Untuk prosedur unggah dokumen, pada kategori dokumen yang ingin diunggah klik pada 

Choose File, kemudian pilih dokumen yang akan diunggah dan tekan upload untuk 

mengunggah dokumen tersebut (pastikan format dan ukuran file sesuai dengan yang 

ditentukan).  

 



 

 
Jika berhasil maka akan muncul notifikasi unggah dokumen berhasil dilakukan. 

 

Setelah semua dokumen terunggah maka proses pendaftaran dapat dilanjutkan ke tahap 

pembayaran biaya pendaftaran tahap I. 

PEMBAYARAN BIAYA PENDAFTARAN TAHAP I 

Proses pembayaran biaya untuk pendaftaran tahap I dilakukan melalui transfer ke rekening 

virtual account (BRIVA) dengan nominal yang telah ditentukan. Untuk informasi lebih detail 

tentang biaya pendaftaran tahap I dan biaya seleksi tahap II dapat dilihat di pengumuman. 

Untuk metode / cara / petunjuk pembayaran briva dapat dilihat pada bagian bawah menu 

pembayaran pendaftaran 

 



 

 
Setelah transaksi pembayaran dilakukan, verifikasi pembayaran akan dilakukan secara otomatis 

oleh sistem apabila bukti bayar telah di upload. tagihan dapat dicetak di tombol cetak tagihan. 

 

Hasil cetak tagihan akan seperti gambar dibawah ini, harap segera lakukan pembayaran 

sebelum masa kadaluarsa virtual account terlewati. 

 

UPLOAD BUKTI PEMBAYARAN 

Untuk keperluan pendukung dokumentasi pembayaran, peserta diharuskan melakukan upload 

bukti transaksi pembayaran untuk dapat melanjutkan ke proses selanjutnya. Untuk melakukan 

upload bukti pembayaran silahkan pilih tombol sudah bayar. 

 



 

 
Kemudian upload bukti pembayaran anda, dengan format JPG / JPEG dan maksimum berukuran 

1 MB. 

 

Jika berhasil maka akan lanjut pada tahapan verifikasi berkas oleh panitia, tetapi jika peserta 

belum membayar dan kemudian upload pada bagian bukti pembayaran maka akan muncul 

notifikasi bahwa tagihan belum dibayarkan. 

 



 

 

VERIFIKASI BERKAS 

Saat peserta telah berhasil membayar dan mengunggah bukti pembayaran maka akan muncul 

notifikasi bahwa berkas dalam tahapan verifikasi 

 

Berkas yang masuk akan diverifikasi oleh panitia dalam 1 x 24 jam, dimana berkas yang masuk 

akan dikelompokkan menjadi 3 kategori: 

1. Berkas lolos tahapan verifikasi 

2. Berkas membutuhkan revisi 

3. Gagal verifikasi berkas pada program studi yang dipilih 

Peserta yang lolos tahapan verifikasi berkas dapat melanjutkan pada tahapan selanjutnya, 

untuk berkas yang membutuhkan revisi diharapkan untuk para peserta dapat segera upload 

ulang dokumen yang diminta untuk dilakukan verifikasi kembali oleh panitia. Bagi peserta yang 

gagal dalam verifikasi berkas pada program studi yang dipilih, diperbolehkan untuk mendaftar 

kembali pada program studi lain yang ditawarkan (sesuai dengan prasyarat kualifikasi 

pendidikan) dengan menggunakan akun email yang berbeda untuk pendaftaran. 

Setelah berkas lolos tahapan verifikasi maka akan muncul tautan untuk melanjutkan ke tahapan 

pembayaran biaya seleksi masuk taruna / taruni (Tahap II)  

 



 

 

PEMBAYARAN BIAYA SELEKSI MASUK TARUNA / TARUNI (TAHAP 
II) 

Bagi peserta yang lolos proses verifikasi berkas diminta untuk segera melakukan pembayaran 

biaya seleksi masuk taruna / taruni pada rekening virtual account dengan nominal yang telah 

ditentukan. Untuk tagihan seleksi masuk taruna / taruni tahap II seperti contoh dibawah ini: 

 

 

UPLOAD BUKTI PEMBAYARAN BIAYA SELEKSI 

Setelah melakukan pembayaran, peserta kemudian melakukan upload bukti transaksi 

pembayaran biaya seleksi untuk kemudian dapat melanjutkan ke proses pencetakan kartu ujian. 

  



 

 

CETAK KARTU UJIAN 

Kartu ujian dapat segera dicetak dan wajib dibawa saat proses ujian seleksi dimulai. Jadwal 

pelaksanaan ujian seleksi sesuai dengan pengumuman di website. Bagi peserta yang sudah 

mencetak kartu ujian harap untuk selalu memantau perkembangan berita / update terbaru 

tentang pelaksanaan jadwal tes dan informasi yang lainnya di website. Contoh untuk kartu ujian 

adalah seperti gambar di bawah ini. 

 


