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PANDUAN PENGISIAN BIODATA CALON PESERTA SELEKSI LOKAL
Panduan pendaftaran ini terdiri dari 2 tahap yaitu pendaftaran untuk mendapatkan virtual account dan
panduan pengisian Biodata Calon Mahasiswa:
A. Pendaftran Virtual Account:
1. Calon peserta mendaftar untuk mendapat virtual account dengan mengklik tombol daftar.
2. Mengisi Nama Lengkap sesuan dengan akte Kelahiran atau Yang tertera pada kartu keluarga
3. Mengisi Nomor telepon/ nomor Handphone aktif yang dapat dihubungi panitia
4. Mengisi email aktif calon peserta yang akan digunakan untuk mengirim link ujian oleh
panitia
5. Memlilih Jalur masuk yang akan di ikuti oleh calon peserta (Seleksi Lokal)
6. Memilih Gelombang penddaftaran calon mahasiswa (default)
7. Memlilih Kelompok tempat ujian dengan ketentuan:
a. Kode MKW: untuk Peserta yang akan melaksanakan ujian di Manokwari
b. Kode RJ4: untuk Peserta yang akan melaksanakan ujian di Raja Amapti
c. Kode MNS: untuk Peserta yang akan melaksanakan ujian di Manokwari selatan
d. Kode SRG: untuk Peserta yang akan melaksanakan ujian di Sorong
e. Kode BTN: untuk Peserta yang akan melaksanakan ujian di Bintuni
f.

Kode FKK: untuk Peserta yang akan melaksanakan ujian di Fak-fak

g. Kode KMN: untuk Peserta yang akan melaksanakan ujian di Kaimana
h. Kode WDM: untuk Peserta yang akan melaksanakan ujian di Wondama
8. Calon Peserta Mengisi Kode Verifikasi dan memberi tanda centang pada kotak Konfirmasi
9. Calon peserta mengklik Tombol Daftar, peserta akan diarahkan pada menu cetak nomor
virtual account untuk melakukan pembayaran pendaftaran di Bank MANDIRI dan aktivasi
Nomor virtual account calon peserta.
10. Calon peserta login dengan mengunakan nomor pendaftaran (nomor booking) dan
password yang telah teraktivasi.
B. Pengisian Biodata Calon Mahasiswa
1. Setelah melakukan pembayaran di bank MANDIRI untuk mengaktifkan nomor pendaftran
dan password calon peserta kembali login padahttp://simunipa.unipa.ac.id/gtadmisi/
2. Masukan nomor pendaftaran dan password yang telah diaktifkan oleh bank MANDIRI
3. Peserta Mengupload foto calon peserta
4. Nama lengkap: di isi sesuai dengan nama yang tertera pada ijazah atau akte kelahiran
5. Pilihan program studi: di isi sesuai dengan pilihan program studi, pilihan 1 menyatakan
prioritas program studi yang di inginkan. Untuk pilihan kedua wajib di isi Pilihan Pada
Program Dilpoma tiga (D3). Calon peserta harap memperhatikan kuoata setiap program
studi yang akan di pilih (dapat dilihat pada lampiran 1 Pengumuman)
6. Pilihan Lokasi Ujian: dipilih sesuai dengan lokasi domisili calon peserta
7. Jenis kelamin: telah jelas
8. Agama: telah Jelas
9. Propinsi Tempat lahir: di pilih sesuai dengan propinsi tempat lahir
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10. Kota Tempat lahir: di isi sesuai dengan kota tempat lahir
11. Tempat lahir: di isi sesuai dengan tempat lahir yang tertera di ijazah atau akte kelahiran
12. Tanggal lahir: di isi sesui dengan tanggal kelahiran yang tertera di ijazah atau akte kelahiran
13. Propinsi tempat tinggal: Di isi sesuai dengan propinsi tempat tinggal orang tua
14. Kota tempat tinggal : Di isi sesuai dengan kota tempat tinggal orang tua
15. Alamat: Di isi sesuai dengan alamat tempat tinggal orang tua
16. Kelurahan: Di isi sesuai dengan kelurahan tempat tinggal orang tua
17. Kecamatan: Di isi sesuai dengan kecamatan tempat tinggal orang tua
18. Kode pos: Di isi sesuai dengan kode pos tempat tinggal orang tua
19. Negara: Di pilih sesuai dengan negara tempat tinggal orang tua
20. Nomor telp/hp: di isi sesuia dengan nor tlp calon peserta yang dapat di hubungi
21. Tinggi badan: telah jelas
22. Berat badan: telah jelas
23. Status menikah: Dipilih sesuai dengan status calon peserta
24. Alamat email: di isi sesuai dengan alamat email aktif calon peserta.
25. NIK: di isi sesui nomor induk kependudukan (NIK) sesui dengan KTP atau Kartu Keluarga
calon peserta
26. Suku: di isi sesui dengan suku bangsa calon peserta
27. Tahun lulus SMTA; di pilih dengan tahun lulus SMA calon peserta
28. Jurusan SMTA; di pilih dengan jurusan sma calon peserta
29. Jenis SMTA; di pilih dengan Jenis sma calon peserta
30. pilih SMTA: pilih nama SMA sesuai dengan nama sekolah calon peserta dengan memasukan
filter data Propinsi SMTA dan Kota SMTA
31. Nama SMTA lain: di isi Jika nama SMTA calon peserta tidak di temukan pada point 26.
32. Propinsi SMTA: di pilih sesuai dengan Propinsi SMTA asal Calon Peserta
33. Alamt SMTA: di isi Sesuai dengan Alamat SMTA Calon Peserta
34. Lulus SMTA: di isi Sesuai dengan status Kelulusan Calon Peserta di SMTA
a. Jika memilih lulus maka calon peserta masukan nomor ijazah bagi yang telah memiliki
ijazah atau surat keterangan lulus bagi yang telah lulus namun belum memiliki ijazah.
b. Jika belum lulus maka calon peserta memasukan nilai mata pelajaran matematika,
bahasa inggris dan Bahasa Indonesia semester terakhir.
35. NIK/No KTP ayah: di isi sesuai dengan NIK/ No KTP ayah yang tertera di KTP atau KK calon
peserta
36. Nama Ayah: di isi sesui dengan Nama Ayah yang tertera di akte kelahiran /kartu Keluarga
calon peserta
37. Pendidikan terakhir ayah; di isi sesuia dengan pendidikan terkahir yang di tempuh ayah
calon peserta
38. Pekerjaan Ayah: di pilih sesuai dengan pekerjaan Ayah Calon Peserta
39. NIK/No KTP ibu: di isi sesuai dengan NIK/ No KTP ibu yang tertera di KTP atau KK calon
peserta
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40. Nama ibu: di isi sesui dengan Nama ibu yang tertera di akte kelahiran /kartu Keluarga calon
peserta
41. Pendidikan terakhir ibu; di isi sesuia dengan pendidikan terkahir yang di tempuh ibu calon
peserta
42. Pekerjaan ibu: di pilih sesuai dengan pekerjaan ibu Calon Peserta
43. Pengahsilan orang tua: di pilih sesui dengan penghasilan yang di peroleh orang tua calon
peserta selama sebulan
44. Alamat orang tua: di isi sesuai dengan alamat tempat tinggal orang tua calon peserta
45. Alamat Kantor ayah: di isi jika ada
46. Pilih propinsi orang tua: pilih propinsi sesuia dengan propinsi tempat tinggal orang tua
47. Pilih kota orang tua: pilih kota sesuia dengan kota tempat tinggal orang tua
48. Kode pos orang tua: di isi sesuia dengan Kode pos tempat tinggal orang tua
49. Nomor telp Orang Tua: Di isi nomor telpon orang tua jika ada
50. Nama wali: di isi dengan Nama Wali Calon Peserta (Jika ada)
51. Pekerjaan Wali: di isi dengan Pekerjaan Wali i Calon Peserta (Jika ada)
52. Alamat Wali: di isi dengan alamat Wali i Calon Peserta ( Jika ada)
53. Mengisi kode verifikasi yang tertera dan memberi tanda centang pada syarat pendaftaran
dan pernyataan peserta dan di simpan
54. Mencetak kartu ujian calon peserta
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