Alur Daftar KIP
Universitas Wahid Hasyim
Semarang
Hal pertama yang harus dipersiapkan adalah pastikan anda sudah
terdaftar di KIP nasional dan sudah memiliki nomor KIP nasional.
Kemudian siapkan juga beberapa berkas pendukung lainnya,
seperti yang tertera pada Panduan KIP Kuliah Unwahas.
Pendaftaran bisa melalui Hp / Laptop atau bisa juga datang
langsung ke UNWAHAS untuk mendaftar melalui anjungan PMB,
pastinya dengan senang hati akan kami bantu apabila mengalami
kendala. Alur pendaftarannya sebagai berikut :

1

masuk ke situs
pmb.unwahas.ac.id
Kemudian anda akan diminta untuk membuat akun terlebih
dahulu melalui menu S1 - Sarjana / klik Daftar disini. Sesudah
mengisi form pendaftaran akun, kami akan mengirimkan email
konfirmasi, maka dari itu dimohon agar email yang digunakan
adalah email yang aktif.

2

LOGIN PENDAFTARAN
Setelah berhasil verifikasi akun melalui email konfirmasi, anda
dapat melanjutkan pendaftaran melalui situs pmb.unwahas.ac.id
kemudian klik login pendaftaran. Masukkan email dan password
yang telah dibuat tadi dan pastikan 5 nomor yang tertera dibawah
kolom password dapat diisi sesuai yang ditampilkan.

3

MENGISI DATA DIRI
Saat ini anda sudah berhasil login dan masuk ke dasboard
mahasiswa. Lanjutkan pendaftaran dengan mengisi data
diri, langkah pertama pilih jenis pendaftaran dengan calon
mahasiswabaru, kemudian pilih jalur beasiswa / KIP
setelah itu anda diminta mengisi beberapa data pokok dari
berkas yang sudah disiapkan tadi.

4

MENGISI RIWAYAT PENDIDIKAN
Untuk riwayat pendidikan hanya berisi data pokok sekolah
sebelumnya aja, seperti nama sekolah , NISN, NIS dan tahun
kelulusan (Maksimal tahun 2020)

5

UPLOAD DOKUMEN PENDAFTARAN
Setelah data diri sampai riwayat pendidikan sudah diisi dengan
benar dan tidak ada yang terlewat, pada tahap ini anda diminta
untuk mengupload beberapa berkas pendukung, seperti foto
KK, KTP, Ijazah, Sertifikat Keahlian dll. Pastikan untuk formatnya
sesuai (pdf) dan jangan di ajukan berkas terlebih dahulu apabila
belum terupload semua.

Jika masih belum jelas atau mengalami kendala anda dapat
menghubungi kami di 085100785578 (admin PMB) atau mengirim
email di pmb@unwahas.ac.id. Datang langsung ke PMB Unwahas juga
boleh untuk layananya senin sampai dengan sabtu pukul 08.00 - 16.00.
Terima kasih

