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01 Alur Pendaftaran



Alur pendaftaran 

Buka situs pendaftaran 
www.pendaftaran.untad.ac.id

1

Isi Formulir pendaftaran
berdasarkan jalur program perkuliahan  

3

Membayar Biaya Pendaftaran dengan
 menunjukkan hasil cetak bukti pendaftaran

Buka kembali situs pendaftaran dengan
menggunakan username dan password 

dari bukti pembayaran

Melengkapi Data diri

6
Menunggu proses peyiapan 

kartu ujian (1x24) Jika sudah selesai  

7
mencetak kartu ujian 

setelah proses tahap (6) selesai

. . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . 

Siap mengikuti ujian

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
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02 Cara Mengisi Form 
pendaftaran 



 Cara Mengisi Form Pendaftaran

Silahkan akses www.pendaftaran.untad.ac.id , pada 
browser (chrome/firefox/edge/dll). Pastikan perakat 
komputer /  Smartphone terhubung ke Internet.

Jika berhasil, maka laman pendaftaran akan tampil 
seperti gambar disamping. 

Step 1

Bagi calon mahasiswa yang ingin mendaftar seleksi 
SMMPTN, silahkan tekan tombol “Daftar Baru” sehinga 
nanti akan menuju halaman menu pemilihan Program 
perkuliahan (silahkan liat gambar pada step 3) 

Step 2



 Cara Mengisi Form Pendaftaran

Silahkan pilih jenis pendaftaran yang telah disediakan, 
Pendaftaran SMMPTN, dibagi menjadi dua jenis yaitu :
a. Program SMMPTN S1/D3 Reguler
b. Program SMMPTN S1/D3 Non - Reguler

Jika sudah memilih salah satu Program yang disediakan, 
maka menu pengisian data dir i  akan ditampilkan 
(perhatikan step 4)

Step 3

Program Reguler adalah Program yang dipersiapkan 
untuk proses perkuliahan untuk kelas pagi sedangkan.
Program Non-Reguler adalah Program perkuliahan untuk 
kelas malam.

Batas pendaftaran SMMPTN dibuka mulai 17 Juni S/d 14 
Juli 2019. (Penjelasan terkait dapat pula dilihat di bagian 
pengumuman www.pendaftaran.untad.ac.id )

Note



 Cara Mengisi Form Pendaftaran

Silahan isi data pribadi anda kedalam form yang sudah 
disediakan. Mohon isi data pribadi dengan benar dan 
tepat. 

Step 4

Pada pertanyaan pertama data pribadi akan diminta 
memilih “Apakah anda pernaj mengikuti UTBK ?”

1. Jika belum pernah mengikuti UTBK silahkan pilih 
“Tidak ikut UTBK”.

2. Jika pernah mengikuti UTBK silahkan pilih sesuai 
dengan gelombang yang pernah diikuti.

3. Jika pernah mengikuti UTBK sebanyak 2 kali, silahkan 
pilih “Gelombang 1 dan 2”. 

*kolom input data No Peserta UTBK akan tampil 
berdasarkan gelombang yang dipilih (Lihat detail di 
slide 9) 

Note 



 Cara Mengisi Form Pendaftaran

Jika memilih gelombang 1 maka secara otomatis kolom 
untuk menginputkan Nomor Peserta UTBK gelombang 1 
akan tampil (Perhatikan gambar diatas) 

Note 

Jika memilih gelombang 2 maka secara otomatis kolom 
untuk menginputkan Nomor Peserta UTBK gelombang 2 
akan tampil.

Note 

(Pastikan saat menulisakan nomor Peserta UTBK  tanpa menggunakan spasi )



 Cara Mengisi Form Pendaftaran

Jika memilih gelombang 1dan 2 maka secara otomatis 
kolom untuk menginputkan Nomor Peserta UTBK 
gelombang 1  dan gelombang 2 akan tampil (Perhatikan 
gambar diatas). Silahkan isi nomor peserta UTBK 
Gelombang 1 dan 2 sesuai Kolom input yang sudah 
disediakan 

Note 

(Pastikan saat menulisakan nomor Peserta UTBK  tanpa menggunakan spasi )



 Cara Mengisi Form Pendaftaran

1. Jika pernah mengikuti ujian SBMPTN mohon disertakan 
nomor SBMPTN pada kolom input yang disediakan 
(Boleh kosong jika tidak pernah ikut SBMPTN).

2. Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN) adalah nomor 
yang dapat diperoleh dari pihak sekolah, silahkan isi 
NPSN sesuai dengan kolom yang disediakan. 

3. Untuk  jenjang S1/D3 s i lahkan i s i  nomor  NISN 
berdasarkan  ijazah. 

 

Note 



 Cara Mengisi Form Pendaftaran

Pilihan “tempat perkuliahan” berfungsi untuk menetukan 
dimana nantinya mahasiswa akan menempuh jenjang 
perkuliahan dan civitas akademik. lokasi Ujian SMMPTN akan 
dilaksanakan berdasarkan tempat perkuliahan yang dipilih. 

contoh 1 : 
“Calon mahasiswa bernama Zainal berasal dari ampana yang 
ingin berkuliah Universitas Tadulako di kota Palu, maka zainal 
harus memilih tempat perkuliahan di kota palu dan zainal 
harus ikut ujian seleksi SMMPTN di kota palu juga”.

contoh 2 :
“Calon mahasiswa bernama ezra berasal dari  morowali dan 
ingin berkuliah di universitas tadulako cabang morowali, 
maka tempat perkuliahan yang dipilih haruslah Morowali 
yang berarti tempat ujian Seleksi SMMPTN ezra berada di 
Universitas Tadulako cabang morowali. 

Note 



 Cara Mengisi Form Pendaftaran

Pada pemiliha Program Studi Perlu di perhatikan bahwa 
program studi terbagi menjadi dua kategori yaitu :
a. SAINTEK
b. SOSHUM

Jika memilih program studi dengan kategori SAINTEK pada 
pilihan “Prodi Pertama” maka program studi pada “Pilihan 
Kedua” haruslah juga termasuk dalam kategori SAINTEK.

Begitu pula sebalik Jika memilih program studi pertama 
kategori SOSHUM makan pilihan program studi kedua 
haruslah program studi SOSHU

Note 



 Cara Mengisi Form Pendaftaran

Langkah selanjutnya adalah dengan menekan tombol centak 
yang sudah disediakan (Perhatikan Gambar diatas).

Perhatian !
sebelum menekan tombol centang, sebaiknya periksa 
terlebih dahulu data yang telah dimasukkan sudah sesuai 
dan pilihan sudah benar. 

Step 5 

Jika data sudah di periksa dengan teliti, maka silahkan tekan 
tobol submit untuk mengirim data.

Step 6



 Cara Mengisi Form Pendaftaran

Jika data yang diisi sudah terisi semua maka man tampil 
notofkasi tersimpan, silahkan tekan tombol “OK” untuk 
melajutkan.

Step 7 

Jika ada kolominputan yang belum terisi dan sudah 
menekan tombol “SUBMIT” maka pada tampilan atas 
pada form pendaftaran akan menampilkan kolom mana 
yang harus dilengkapi (Perhatikan gambar diatas)

Note



 Cara Mengisi Form Pendaftaran

Jika detail data pendaftaran sudah benar silahkan tekan 
tombol “Download Pengantar Pembayaran” untuk 
mengunduh bukti pendaftaran yang nantinya akan dibawa 
ke bank BNI untuk pembayaran uang pendaftaran seleksi 
SMMPTN

Step 8 

Past ikan  s ebelu m  m e m b aya r  ke  b a n k ,  to l o n g 
diperhatikan lagi data yang dimasukkan sudah benar 
atau belum. 

Note



 Cara Mengisi Form Pendaftaran

Hasil unduhan bukti pendaftaran adalah file berformat pdf, 
silahkan cetak file bukti pendaftaran .pdf agar bisa 
melakukan pembayaran via bank atau transfer atm. 
Silahkan baca terlebih dahulu catatan dan langkah langakh 
yang tertera pada bukti pendaftaran (Perhatikan Gambar 
di disamping)

Step 9 

Setalah berhasil melakukan transaksi pembayaran 
biaya pendaftaran silahkan melanjutkan ke tahap 
pengisian biodata kembali di website pendaftaran  
www.pendaftaran.untad.ac.id , Silahkan gunakan 
Username dan password  sesua i  dengan bukt i 
pendaftaran yang telah di cetak

Note



03 Cara Menlengkapi 
Form Biodata



 Cara Mengisi Form Pendaftaran

Pada tahap ini, pastikan transaksi pendaftaran 
sudah dilakukan. Jika sudah selesai, maka tinggal 
melengkapi data diri dengan cara memasukkan 
username dan password yang ada di cetak bukti 
pendaftaran.

Jika Sudah menginputkan tekan tombol “LOGIN”

“pastikan saat menulisakan username ”

Step 10 



 Cara Mengisi Form Pendaftaran

Jika sudah masuk pada form pendaftaran mahasiswa 
baru maka pada tampilan awal, silahkan memilih 
pilihan ujian.

Step 11 

Pada pilihan ujian silahkan, memilih Paper Based Test 
(PBT)  untuk mengikuti ujian tertulis, Perhatikan 
gambar dibawah ini.  Lalu tekan tombol “Berikutnya”.   

Jika muncul notifikasi seperti ini silahkan menekan 
tombol untuk melanjutkan, pengisian data.



 Cara Mengisi Form Pendaftaran

Tahap selanjutnya adalah mengisi data pribadi sesuai 
dengan data dir i  dengan baik dan benar.  Perlu 
diperhatikan ketika melakukan upload foto pastikan 
format foto yang diupload berekstensi (.jpg) dan 
kapasistas ukuran foto tidak lebih dari 500 kb.

Jika menekan tombol Pilih File maka secara otomatis, 
maka jendela browse akan tampil seperti gambar 
dibawah ini, silahkan cari lokasi tempat penyimpanan 
foto, sjika sudah silahkan tekan tombol open.

Step 12 



 Cara Mengisi Form Pendaftaran

Jika gagal melakukan upload foto silahkan cek terlebih 
dahulu apakan format gambar berkestensi (.jpg) dan 
ukuran gabar tidak lebi 500kb.

Foto yang diupload harus sesuai dengan contoh yang 
disediakan, silahkan perhatikan contoh foto pada 
gambar di samping.

Note

Jika sudah selesai melelakukan upload foto, silahkan 
tekan berikutnya tapi sebelumnya pastikan semua data 
yang ter is i  sudah benar.  Centang setuju untuk 
mengkonfirmasi bahwa data yang sudah benar dan 
siap mengikuti ujian.

Step 13 



 Cara Mengisi Form Pendaftaran

Pada kolom nomor ujian akan menunggu proses 
“Generate / pembuatan”  dari sistem pendaftaran 
untuk menetukan nomor ujian. Estimasi Pembuatan 
kartu ujian yang dilakukan oleh sistem adalah 1 x 24 
jam. Sehingga pada saat selesai mengisi data diri 
dengan lengkap tinggal silahkan menunggu telebih 
dahulu hingga nomor ujian tampil . silahkan lakukan 
p e n g e c e k a n  d e n g a n  l o g i n  k e 
www.pendaftaran.untad.ac.id secara berkala.

Note

Selanjutkan maka akan ditampilakn detail data seperti 
ber ikut ,  s i lahkan   m enung gu  1x24  jam  unt uk 
mendowload Kartu ujian

Step 14 



 Cara Mengisi Form Pendaftaran

Setelah menunggu selama 1x24 jam, maka 
nantinya nomor ujian akan muncul dan tombol 
untuk download kartu ujian akan tampil di 
halaman. Perhatikan gambar di sebelah ini.

Silahkan tekan tombol “Download Kartu ujian” 
untuk mengunduh kartu ujian. 

Step 15 



 Cara Mengisi Form Pendaftaran

Setelah mengunduh kartu ujian silahkan cetak 
kartu ujian dan siap untuk mengikuti ujian !

Step 16 

Baca catatan dan keterangan di kartu ujian 
sebelum mengikuti ujian 

Note



04 Penyelesaian Masalah



Penyelesaian masalah

Saat melakukan pendaftaran pada tahap awal saya salah mengisikan nama lengkap dan sudah melakukan 
pembayaran ke Bank, apakah bisa di rubah kembali ?  

Pertanyaan :

Jika sudah membayar di bank maka Nama lengkap dapat di ubah kembali pada saat pendaftaran ulang, 
ketika sudah dinyatakan lulus ujian seleksi. Jika belum membayar ke bank silahkan Hubungi customer 
service atau ke bagian BAK Universitas Tadulako Kota Palu 

Solusi          :

saya salah memilih tempat perkuliahan atau salah memilih Program studi, apakah masih bisa berubah  
setelah melakukan pembayaran ke bank ?    

Pertanyaan :

Segera menghubungi nomor customer service atau ke bagian BAK Universitas Tadulako Kota Palu 
 untuk ditindaklanjuti proses pendaftarannya. 

Solusi          :

Saya sudah bayar ke bank dan sudah selesai mengisi kelengkapan data diri saya, tapi kok download kartu 
ujiannya tidak muncul ya ?   

Pertanyaan :

Proses pembuatan kartu ujian membutuhkan waktu 1 x 24 jam untuk di generate,  mohon dilakukan 
pengecekan dengan cara login secara berkala pada halaman www.pendaftaran.untad.ac.id sampai 
tombol download kartu ujian tampil, apabila tombol download kartu ujian tidak muncul sama sekali 
dalam kurun waktu 1 x 24 jam silahkan hubungi customer serivice.   

Solusi          :



Penyelesaian masalah

Saat melakukan upload foto kok saya gagal terus ya ?Pertanyaan :
Silahakan cek terlebih dahulu ukuran file foto terlebih dahulu, jika kapasitas foto melebihi 500kb maka 
upload foto gagal. Coba “Compress” foto sampai kapasistas dibawah 500kb dan pastikan format gambar 
berjenis .JPG  

Solusi           :

Qrcode pada kartu ujian saya  kok tidak muncul ya ?Pertanyaan :
Silahkan hubungi customer service / ke bagian BAK Universitas Tadulako Kota Palu Solusi           :

Untuk informasi  yang lebih lanjut  s i lahkan cek 
pengumuman di www.pendaftaran.untad.ac.id  (cs : 
08114551888 & 0451-422611 )

Note



THANK 
YOU！


