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Akses website pmb.uisi.ac.id kemudian klik daftar jika belum
memiliki akun atau bisa langsung klik sign in atau masuk
dengan google jika sudah memiliki akun sebelumnya
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Saat daftar akun baru, isi data diri 
dengan benar, lalu centang 
checkbox dan klik submit

*usahakan menggunakan email Gmail

*jika nama sekolah tidak ditemukan, bisa diketik manual
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Login  akun  dengan 

email dan  password 

yang sudah didaftarkan 

sebelumnya atau klik 

Login dengan Google 

jika email yang 

digunakan adalah Gmail.
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Setelah berhasil login akun, silahkan lakukan

verifikasi Email dengan mengklik link AKTIVASI 

AKUN pada kotak masuk email yang terdaftar PMB

UISI
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Apabila belum mendapatkan email link aktivasi

akun, Anda dapat mengklik tombol kirim ulang link 

verifikasi email pada dahsboard, atau Anda dapat

mengganti email lain yang aktif untuk

mendapatkan link verifikasi email
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Setelah verifikasi Email berhasil dan akun sudah

aktif, silahkan lengkapi Data Diri dan Klik Daftar

Jalur untuk memilih jalur yang diinginkan
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Harap membaca secara teliti deskripsi dan detail persyaratan
masing-masing jalur sebelum klik Daftar
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Pada halaman pembayaran 

akan muncul keterangan 

nominal biaya formulir yang 

harus dibayarkan berdasarkan 

dari jalur seleksi yang dipilih.
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Jika Anda memiliki kode refferal silakan dimasukkan pada halaman ini dan klik
tombol pakai

*kode refferal adalah kode identitas marketer UISI yang merekomendasikan 
pendaftaran UISI

*Kode refferal dapat berupa kombinasi angka dan huruf atau email sivitas UISI
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Jika memiliki kode voucher promo atau kode voucher 
pendaftaran yang dibeli dari marketplace dapat dimasukkan 
di halaman pembayaran ini. Klik pakai untuk menggunakan 
voucher. Klik daftar untuk melanjutkan proses pendaftaran.

©UISI 2022



Setelah muncul nominal pembayaran, silakan pilih metode 
pembayaran

Jika pembayaran sudah dilakukan, Anda akan menerima
notifikasi pembayaran lunas melalui email
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Setelah  melakukan 
pembayaran, Anda dapat 
melanjutkan  proses 
pendaftaran sesuai dengan jalur 
yang dipilih

Centang text box dan Klik 
Simpan dan Lanjutkan hingga 
proses pendaftaran selesai

Halaman yang sudah disimpan 
tidak dapat kembali ke halaman 
sebelumnya
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Setelah semua proses pendaftaran selesai, Anda dapat 
klik tombol Dashboard untuk ke halaman dashboard 
dan memantau status pendaftaran Anda. Pengumuman 
dapat dilihat sesuai jadwal masing-masing jalur.

Admisi UISI
pmb@uisi.ac.id Halo, Admisi UISI
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