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 Halaman registrasi 

Buka halaman registrasi.unsoed.ac.id, di sebelah kiri atas klik link berwarna biru yang bertuliskan 

REGISTRASI MHS BARU JALUR SNMPTN 2016, atau buka alamat 

http://registrasi.unsoed.ac.id/apps/ 

 

 
 

 Halaman login 

Setelah muncul halaman login, isi nomor ujian peserta (SNMPTN/SBMPTN/SPMB Mandiri) dan 

password peserta yang berupa tanggal lahir peserta dengan format ddmmyyyy. Contoh : 31 Juli 

1995, maka passwordnya 31071995, setelah itu klik MASUK 

 

 

Nomor ujian SNMPTN/SBMPTN/SPMB 

Mandiri dilihat di kartu pendaftaran 

Password berupa tanggal lahir dengan 

format ddmmyyyy, Jika masih salah misal: 

tanggal lahir 04121998 salah ubah menjadi 

12041998 

http://registrasi.unsoed.ac.id/apps/
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 Biodata – 1 

Pada tahap ini, mahasiswa baru mengisi biodata sesuai kolom yang ada di halaman biodata 

 

 

 Biodata – 2 
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 Biodata – 3 

 

 

 Biodata – 4 

Bila pada saat mengisi Borang SNMPTN (PDSS) penghasilan ayah dan ibu sudah digabungkan, 

maka kolom penghasilan ibu dikosongkan. 

 

  

Diisi gaji kotor/bruto yang tertera dalam slip Gaji 

atau surat Keterangan dari Desa (Jika penghasilan 

Ayah dan Ibu sudah digabung maka untuk 

Penghasilan Ibu dikosongkan. 
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 Biodata – 5 

Setelah mengisi semua kolom pada halaman biodata, klik tombol SIMPAN 

 

 

 Upload foto 

Tahap selanjutnya adalah upload foto. Klik tombol Choose File (bila menggunakan browser 

Chrome atau Browse pada Mozila Firefox) lalu pilih foto yang akan di upload ke server. 

Kemudian klik tombol Upload untuk mengupload foto. Setelah itu klik SELANJUTNYA. 

 

 

 

Diisi gaji kotor/bruto yang tertera 

dalam slip Gaji atau surat  

Keterangan dari Desa 
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 Upload dokumen 

Tahap berikutnya adalah upload file scan dokuman Kartu Keluarga, scan penghasilan ibu dan 

scan PBB 

File yang diperbolehkan diunggah adalah file bertipe JPG atau PDF. Ukuran sebaiknya tidak lebih 

dari 300 KB per file 

 

 

  



6 
 

 Persetujuan – 1 

Setelah mengisi biodata, upload foto, dan upload dokumen, selanjutnya mahasiswa harus 

mengkonfirmasi data yang telah diisi dan diupload 

 

 

 Persetujuan – 2 
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 Persetujuan – 3 

 

 

 Persetujuan – 4 

Bila semua data telah sesuai, klik tombol SAYA SETUJU. 
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 Biaya pendidikan 

Calon mahasiswa baru harus mencetak form Kesanggupan biaya (klik tombol CETAK 

KESANGGUPAN BIAYA), kemudian lakukan pembayaran melalui bank BNI, Mandiri, BTN, BRI 

atau Bank Jateng. Setelah itu login kembali ke sistem registrasi dan meneruskan proses registrasi 

(klik tombol SELANJUTNYA) 

 

 

o Tampilan Cetakan form kesanggupan biaya 
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 Biaya pendidikan (sudah dibayar) 

Bila sudah melakukan pembayaran, maka akan muncul tampilan seperti berikut, klik 

SELANJUTNYA 

 

 User SIA 

Tahap berikutnya adalah pembuatan user account untuk SISTEM INFORMASI AKADEMIK (SIA). 

Yang dapat diisi pada halaman ini adalah PASSWORD dan KETIK ULANG PASSWORD. Password 

yang diisi bebas, boleh berupa karakter atau angka atau gabungan keduanya tapi jangan 

menggunakan spasi. Jumlah karakter yang diperbolehkan sebaiknya tidak lebih dari 50 karakter. 

Setelah mengisi kolom PASSWORD dan KETIK ULANG PASSWORD, klik tombol PROSES dahulu 

agar sistem memproses akun SIA tersebut.  

Kemudian klik tombol SELANJUTNYA. 
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 Pernyataan mahasiswa baru – 1 

Tahap berikutnya adalah mencetak Pernyataan Mahasiswa Baru. Gunakan tombol CETAK yang 

ada dibawah halaman untuk mencetak surat pernyataan tersebut. Jangan gunakan fasilitas 

cetak yang ada di browser yang digunakan 

 

 

 Pernyataan mahasiswa baru – 2 

Setelah mencetak, klik tombol SELANJUTNYA 
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 Bukti Registrasi Online 

Tahap terakhir adalah cetak Bukti Registrasi Online, klik tombol CETAK BUKTI REGISTRASI yang 

ada dibagian bawah halaman, jangan gunakan fungsi cetak yang ada pada browser yang 

digunakan. 

 

 

 

 


