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I.

Pengenalan SI PMB Unsuri.

Penerimaan mahasiswa baru Universitas Sunan Giri Surabaya mulai
dimaksimalkan menggunakan teknologi digital, sebagai langkah
efektifitas penggunaan teknologi. Fasilitas Digital Sistem Informasi
Pendaftaran Mahasiswa Baru (SI PMB) mengakomodir dari mulai
pendaftaran mahasiswa baru, tes potensi akademik, serta pengumpulan
berkas mahasiswa baru. Selain itu SI PMB terbatas pada pembayaran
yang masih dilaksanakan secara offline yaitu dengan datang ke unsuri
bagian keuangan unsuri atau transfer ke rekening Unsuri Surabaya.
Hadirnya fasilitas digital SI PMB ini sebagai langkah untuk dapat
beradaptasi dengan perkembangan teknologi. Versi terbaru dari SI PMB
adalah suatu hasil dari evaluasi, dari system sebelumnya. Dengan
menghadirka berbagai kebutuhan pendaftaran mahasiswa baru yang
tersedia serta memberikan informasi lebih detail dan proses sistem yang
lebih cepat.
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II.

Panduan PMB Unsuri.

a. Registrasi.
Calon Mahasiswa Baru, registrasi awal untuk memiliki akun yang akan
dipergunakan sebagai pendaftaran mahasiswa baru. Registrasi dibagi dua program
pendidikan yang bisa di pilih, mulai dari sarjana dan magister. Serta pilihan jalur
pendaftaran yang bisa dipilih mulai dari jalur regular dan beasiswa. Buat password
dan pastikan password disimpan dengan baik.

Setelah registasi selesai system akan berlanjut ke halaman yang menampilkan No
Akun seperti gambar diatas. Anda juga diharapkan menyimpan Nomer Akun
dengan baik. Setelah itu silahkan lanjut untuk login menggunakan Nomer Akun
dan Password anda.
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b. Login Sistem.

Login menggunakan nomer akun dan password yang sudah dibuat saat
registrasi,jika anda lupa password atau no akun pendaftaran silahkan konfirmasi
atau bisa langsung hubungi customer service dari panitia PMB Unsuri.
c. Form Input Data.
Form pendaftaran wajib di isi dengan lengkap dan benar, karena form pendaftaran
akan dijadikan data awal calon mahasiswa baru.
Berikut ketentuannya.
1. NIK tidak bisa di input 2 kali.
2. Step 1, data diri wajib di isi sesuai KTP.
3. Step 2. Pendidikan asal tidak boleh kosong.
4. Step 3. Data orang tua/wali di kosongkan apabila meninggal dunia.
5. Step 4, Pilihan Pendidikan wajib di isi.
d. Tes Potensi Akademik.
TPA berada di halaman akun. Silahkan dikerjakan dengan baik, waktu
mengerjakan 5 menit dimulai dari anda membuka menu tersebut. Tes potensi
akademik (TPA) dipergunakan untuk mengukur kemampuan akademik calon
mahasiswa baru. TPA berlaku untuk mahasiwa program pendidikan sarjana di jalur
Reguler dan Beasiswa.Penilaian diambil berdasarkan poin yang dijawab pendaftar
mahasiswa baru Unsuri Surabaya, jawaban yang benar akan mendapatkan poin
yang tinggi sesuai ketentuan panitia PMB sedangkan jawaban yang salah akan
mendapatkan poin yang relative sesuai dengan ketentuan panitia. Point dari setiap
yang di jawab akan menghasilkan predikat yang sesuai dengan perhitungan point.
Konteks soal :
- Tes Analogi Verbal (Kolerasi Makna).
- Tes Kemampuan Verbal – Sinonim (Persamaan/Padanan Makna/Kata).
- Tes Kemampuan Verbal – Antonim (Lawan Kata).
- Tes Kemampuan Kuantitatif
- Tes Kemampuan Teknikal
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e. Pembayaran.
Transaksi pembayaran dengan dua cara :
1. Dengan membawa bukti pendaftaran, datang ke tempat pembayaran (bagian
keuangan) Kampus Unsuri Surabaya, Jl. Brigjen Katamso II Waru Sidoarjo, pada
hari dan jam kerja.
2. Transfer Ke Rekening BNI. No. 1000203004, atas nama Universitas Islam
Sunan Giri Surabaya.
Kirim bukti pembayaran di menu yang ada dalam akun anda.
f. Berkas Pendaftar.
Berkas pendaftaran dikirim dalam bentuk file JPG/JPEG ke panitia PMB, Silahkan
anda ke menu kirim file berkas, dikarenakan berkas, anda diwajibkan
menyesuaikan dengan file dan nama file yang akan di kirim.
Ketentuan upload berkas :
- File yang dikirim berformat JPG / JPEG.
- Ukuran maksimal 1 mb untuk setiap file.
- Khusus untuk file bukti tes potensi akademik bisa berformat pdf dengan
maksimal file 1 mb.
- Sesuaikan dengan file nama yanga akan di kirim.
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