
PENDAFTARAN ONLINE JALUR PMDK

Kunjungi www.stttekstil.ac.id, lalu klik 
menu Pendaftaran Online pada menu 
samping Penerimaan Mahasiswa Baru

¶ Jika anda belum melakukan 
pendaftaran pada gelombang PMB 
yang sedang berlangsung, silahkan 
klik tautan Daftar Sekarang yang ada 
pada halaman login.

¶ Jika periode PMB berbayar, silahkan 
Upload bukti pembayaran setelah 
anda mendapatkan username & 
password serta telah melakukan 
pembayaran.
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¶ Isi data sesuai field yang tersedia. Pastikan data 
yang anda masukkan valid, karena data yang tidak 
valid akan merugikan anda sendiri. Setelah selesai 
klik tombol Daftar. 

¶ Jika pendaftaran berhasil akan muncul halaman 
notifikasi, selain itu informasi pendaftarn juga akan 
dikirim ke email yang anda daftarkan.

¶ Silahkan tunggu akun anda diaktivasi admin PMB 
hingga maksimum 2x24 Jam.

¶ Pastikan anda mendaftar jauh sebelum masa 
pendaftaran ditutup untuk menghindari akun anda 
tidak divalidasi.
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Login menggunakan username dan password anda masing-masing.
Lengkapi dan simpan semua field isian pada setiap tab di halaman Biodata Calon Mahasiswa : 
¶ Data Pribadi
¶ Sekolah Asal 
¶ Orang Tua
¶ Foto
¶ Upload Dokumen Persyaratan (Keterangan tidak buta warna, bukti bayar (jika ada biaya 

pendaftaran), sketsa desain (jika memilih program studi Produksi Garmen Kons. Fashion 
Design).
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Klik menu Kuisioner pada menu samping akun masing-masing, lalu isi dan simpan 
kuisioner Pendaftaran Online
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Isi field nilai raport pada tab Nilai Raport, setelah selesai upload hasil scan raport anda 
pada tab Dokumen Scan Raport sesuai ketentuan file-nya.
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¶ Pilih Prodi yang diinginkan lalu klik tombol Save. Jika semua data sudah 
terisi dan berkas sudah diupload, maka No. Test akan terisi secara 
otomatis. Jika belum berhasil periksa kembali isian anda (ulangi langkah 
3-7).

¶ Setelah berhasil memilih Prodi dan mendapat No. Test, silahkan klik 
tombol Cetak Kartu Ujian sebagai bukti anda telah menyelesaikan proses 
pendaftaran. Semua field pada kartu ujian akan tersisi lengkap. Jika ada 
field yang belum terisi, silahkan periksa kembali isian pendaftran anda.

¶ Setelah selesai proses pendaftaran tinggal menunggu pengumuman hasil 
Seleksi.
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Simpan kartu ujian anda, dan bawa saat akan melakukan daftar ulang 
jika dinyatakan Lulus.
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PENDAFTARAN ONLINE JALUR USM

Kunjungi www.stttekstil.ac.id, lalu klik 
menu Pendaftaran Online pada menu 
samping Penerimaan Mahasiswa Baru

¶ Jika anda belum melakukan 
pendaftaran pada gelombang PMB 
yang sedang berlangsung, silahkan 
klik tautan Daftar Sekarang yang ada 
pada halaman login.

¶ Jika periode PMB berbayar, silahkan 
Upload bukti pembayaran setelah 
anda mendapatkan username & 
password serta telah melakukan 
pembayaran.

1

¶ Isi data sesuai field yang tersedia. Pastikan data 
yang anda masukkan valid, karena data yang tidak 
valid akan merugikan anda sendiri. Setelah selesai 
klik tombol Daftar. 

¶ Jika pendaftaran berhasil akan muncul halaman 
notifikasi, selain itu informasi pendaftarn juga akan 
dikirim ke email yang anda daftarkan.
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¶ Pilih Prodi yang diinginkan lalu klik tombol Save. Jika semua data sudah terisi 
dan berkas sudah diupload, maka No. Test akan terisi secara otomatis. Jika 
belum berhasil periksa kembali isian anda (ulangi langkah 3-7).

¶ Setelah berhasil memilih Prodi dan mendapat No. Test, silahkan klik tombol 
Cetak Kartu Ujian sebagai bukti anda telah menyelesaikan proses pendaftaran. 
Semua field pada kartu ujian akan tersisi lengkap. Jika ada field yang belum 
terisi, silahkan periksa kembali isian pendaftran anda.

¶ Setelah selesai proses pendaftaran tinggal menunggu pengumuman hasil 
Seleksi.

6

Simpan kartu ujian anda, dan bawa saat akan mengikuti ujian saringan 
masuk, atau melakukan daftar ulang jika dinyatakan Lulus.
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¶ Upload bukti pembayaran anda sesuai 
ketentuan file yang tertera.

¶ Silahkan tunggu akun anda diaktivasi admin 
PMB hingga maksimum 2x24 Jam.

¶ Pastikan anda mendaftar jauh sebelum masa 
pendaftaran ditutup untuk menghindari akun 
anda tidak divalidasi.

Login menggunakan username dan password anda masing-masing.
Lengkapi dan simpan semua field isian pada setiap tab di halaman Biodata Calon Mahasiswa : 
¶ Data Pribadi
¶ Sekolah Asal 
¶ Orang Tua
¶ Foto
¶ Upload Dokumen Persyaratan (Keterangan tidak buta warna, bukti bayar (jika ada biaya 

pendaftaran), sketsa desain (jika memilih program studi Produksi Garmen Kons. Fashion 
Design).
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Klik menu Kuisioner pada menu samping akun masing-masing, lalu isi dan simpan 
kuisioner Pendaftaran Online
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