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1. Pastikan sebelum mengisi untuk 

mempelajari proses alur registrasi online, 

data berupa scan KK, Akte kelahiran, NISN, 

dan data penunjang lain, serta biaya total 

registrasi dapat dilihat terlebih dahulu 

2. Ketik URL : https://akademik.umm.ac.id 

untuk masuk halaman login registrasi online. 

3. Isikan Email dan pin anda. 

4. Jika berhasil login maka akan ada tampilan 

selamat datang seperti gambar disamping 

5. Klik registrasi untuk mengisi data 

6. Klik panduan untuk mengetahui tatacara 

pengisian 

7. Atau menghubungi kontak yang tertera 

untuk informasi lebih lanjut 

 

8. Setelah klik registrasi maka tampilan akan 

seperti gambar di samping 

9. Pastikan informasi yang tertera adalah 

nama anda dan jurusan diterima serta 

jumlah pembayaran registrasi  

10. Silahkan pilih salah satu bank yang tersedia. 

11. Secara otomatis cara pembayaran dan 

Virtual akun pembayaran muncul seperti 

pada gambar di samping 

 

 

12. Isikan biodata secara lengkap. 

13. Jika di dalam field (contoh : Nama Peserta *) 

terdapat tanda * seperti contoh wajib 

diisikan. Jika tidak diisi, user tidak bisa 

melanjutkan ke pengisian berikutnya. 

14. Terkait dengan isian Nilai Ijazah, Tanggal 

Ijazah, dan nomor ijazah atau terkait data 

yang tidak tahu harus diisi apa maka 

sebaiknya diisikan “0” saja. 

15. Jika data sudah benar dan lengkap Klik 

Simpan 

https://akademik.umm.ac.id/


 

16. Isikan data berikut dengan ketentuan sama 

seperti  poin 13. 

17. Jika sudah diisi klik simpan 

 

18. Persiapkan file dokumen yang dibutuhkan 

antara lain Akta Kelahiran, KK, Ijazah / Surat 

Keterangan Lulus , kartu Nomor Induk Siswa 

Nasional. 

19. Jika anda belum menerima ijazah atau Surat 

Keterangan Lulus dari sekolah karena belum 

melaksanakan atau menerima maka diisi 

dengan file scan / Foto / Screenshot Kartu 

NISN. 

20. Buat file softcopy berupa JPG / PDF / PNG 

dari Scanner atau Kamera. Jika menggunkan 

Kamera di usahakan pengambilan foto 

dalam posisi yang baik dan terbaca dan 

menurunkan resolusi agar dapat masuk ke 

sistem kami. Besar kapasitas file upload 

Maks per file 700 kb. 

21. Jika sudah Klik simpan 

22. Jika berhasil disimpan apa bila dicek berkas 

yang sudah di upload, maka akan muncul 

lihat file seperti yang ada di contoh gambar 

disamping. 

 

 

 

 

 
23. Jika berhasil validasi maka bisa ke halaman 

berikutnya seperti gambar di samping. 
Download Surat Pernyataan Registrasi dan 
surat pernyataan Mahasiswa. 

24. Jika sudah didownload dan di cetak wajib di 
tanda tangan diatas materai 6000. 

25. Scan / foto surat pernyataan yang sudah di 
tanda tangan diatas materai. 

26. Upload berkas sesuai tempat yang sudah 
disiapkan seperti gambar di samping. 

27. Pastikan hasil scaner atau file maksimal 
700kb. 

28. Silahkan klik kirim sampai anda 
mendapatkan informasi file telah sukses 
terkirim 



 

29. Jika sudah upload bisa langsung klik 
download E-KTM 

 

 

 

30. E-KTM sudah jadi beserta jadwal Foto KTM, 
P2KK, Aplinet, Pelatihan Perpustakaan, Test 
TAEP, PESMABA, Bimbingan Teknologi 
Perpustakaan, Pertemuan orang tua wali. 
No PIC dan NIM mahasiswa 

31. Untuk mencetak pada saat halaman seperti 
gambar di samping tekan ctrl + p atau di 
printscreen saja atau di screenshoot. 

32. Jika ada kendala dalam pelaksanaan  salah 
satu kegiatan didalam Program & Pelatihan 
Aplikasi Internal mencakup : PATI, P2KK, 
Bimbingan Teknologi Perpustakaan, 
PESMABA, TES TAEP, Pertemuan wali dapat 
menghubungi kontak yang ada dalam tabel 
jadwal Program & Pelatihan Aplikasi 
Internal 

33. NIM dan PIC dapat di aktivasi pada saat 
mengikuti PATI / Bimbingan Teknologi 
Perpustakaan 

 


