
Proses/ Alur Pendaftaran mahasiswa BARU

1. Mengakses website SIA IAIN Kendari menggunakan browser Firefox atau Chrome baik
menggunakan Laptop/PC atau SmartPhone yang terkoneksi INTERNET.

2. Masukan alamat http://sia.iainkendari.ac.id pada browser dan klik “Daftar Sekarang” seperti
gambar di bawah

3. Setelah tombol “Daftar Sekarang” dipilih, maka SIA akan mengarahkan ke laman Formulir
Pendaftaran. Pada Pendaftaran Mahasiswa baru sendiri terdiri dari 10 Langkah, dimana langkah
pendaftaran tersedian pada sisi kanan formulir :
1. Biodata Peserta (Mengisi data identitas peserta) [*]
2. Data Orang Tua (Mengisi data ayah dan ibu) [*]
3. Data Pendidikan Akhir (Mengisi data pendidikan akhir

/ Sekolah) [*]
4. Upload Ijazah/SKHU/SKL (Mengupload ijazah terakhir/

SKHU/ SKL)
5. Upload Transkrip Nilai/SKHU/SKL (Mengupload

transkrip Nilai/ SKHU/ SKL)
6. Upload Pas Foto (mengupload pas foto resmi latar

merah) [*]
7. Upload Bukti Pembayaran (mengupload scan/foto

setelah melakukan pembayaran di bank)
8. Verifikasi (Menunggu verifikasi dari panitia terkait

data dan bukti pembayaran peserta)
9. Pilihan Program Studi (Peserta yang terverifikasi

memilih  Program Studi yang tersedia)
10. Finalisasi/ Cetak Kartu Ujian (Peserta melakukan finalisasi kemudian mencetak kartu ujian,

dimana seluruh data tidak bisa diubah lagi)

Catatan  :
[*] Wajib Terisi/ Upload
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4. Pengisian Biodata Peserta
Pada langkah pertama calon peserta dipersilahkan untuk mengisi Biodata peserta, tapi
sebelumnya aplikasi SIA akan memberikan bantuan berupa download alur pendaftaran untuk
membantu calon peserta dalam proses pendaftaran.

Kepada calon peserta untuk mengisi seluruh data dengan lengkap dan benar. Berikut contoh
pengisian pada langkah pertama (I)  :



Jika data telah lengkap seperti di atas, tidak ada lagi isian yang kurang maka isi kolom hitung dan
klik tombol “Berikutnya”

Jika proses “Berikutnya” gagal dilakukan dan terdapat pesan “This field is required” yang artinya
kolom isian tersebut wajib terisi seperti gambar berikut.

maka solusinya silahkan mengisi dengan lengkap. Jika data telah benar benar lengkap maka
aplikasi akan menampilkan pesan berhasil melakukan pendaftaran seperti gambar berikut :

Sebelum mengisi data orang tua, terlebih dahulu peserta Mencetak “Blanko Pembayaran/ Info
Login” pada menu sisi kiri formulir pendaftaran
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Pada blanko tersebut terdapat Info Bank serta besaran Pembayaran pendaftaran disertai Login
peserta (tekan ctrl+p dan cetak)

Jika telah tercetak, maka dilanjutkan dengan mengisi “Data Orang Tua”
5. Data Orang Tua

Setelah berhasil mengisi Identitas Pribadi maka aplikasi
otomatis akan mengarahkan pada pengisian berikutnya yaitu
“Data Orang Tua”
Prinsip pengisian data orang tua hampir sama dengan data
sebelumnya yaitu Mengisi data dengan Benar, dan Wajib
pada kolom kolom tertentu pada isian Bapak dan IBU

Berikut form lengkap “Data Orang Tua”
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Jika proses “Simpan” gagal dilakukan dan terdapat pesan “This field is required” maka solusinya
yaitu mengisi data permintaan kolom tersebut, misal tidak mengisi pada kolom No. KTP ibu :

Jika berhasil maka aplikasi akan menampilkan pesan berhasil
dan langkah ke 3 yaitu Data Pendidikan Akhir Menjadi aktif.



6. Data Pendidikan Akhir
Pada formulir berikutnya peserta dipesesilahkan untuk mengisi data pendidikan akhir. Mulai dari
memilih provinsi kemudian kabupaten dan nama sekolah.

Tekan tombol “Simpan” untuk melanjutkan ke proses berikutnya. Jika terdapat pesan “This field
is required” maka solusinya yaitu mengisi data permintaan kolom tersebut.

Jika berhasil maka akan tampil pesan bahwa proses tambah pendidikan akhir berhasil dilakukan

Pada menu pendaftaran, langkah ke 4,5 dan 6 langsung aktif dan
bisa di akses. Pada langkah ke 4 dan langkah ke 5 sifatnya adalah
pilihan maka boleh dilewati

7. Upload Ijazah, Transkrip Nilai dan Foto
Untuk proses upload Ijazah, Transkrip Nilai dan Foto terlebih dahulu menyiapkan dokumen
dalam bentuk softcopy baik itu ijazah, nilai atau foto.



7.1 Mengupload Ijazah/ SKHU/ SKL
Untuk mengupload Ijazah silahkan klik Langkah ke 4. Upload Ijazah/ SKHU/ SKL dan form upload
akan tampil seperti gambar berikut :

Langkah upload :
1. Klik langkah ke 4. Upload Ijazah/ SKHU/ SKL
2. Klik Choose File
3. Pilih File yang akan diupload
4. Klik Open
5. Klik tombol “Berikutnya”

Jika berhasil maka aplikasi akan memberika pesan bahwa upload data berhasil dilakukan.

peserta dapat mengecek atau menghapus file yang telah terupload dengan menekan kembali
pada menu pendaftaran Langkah ke 4. Upload Ijazah/ SKHU/ SKL
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7.2 Mengupload Transkrip Nilai/ SKHU/ SKL
Untuk mengupload Nilai/ SKHU/ SKL silahkan klik Langkah ke 5. Upload Transkrip Nilai/ SKHU/
SKL dan form upload akan tampil seperti gambar berikut :

Langkah upload :
1. Klik langkah ke 5. Upload Transkrip Nilai/ SKHU/ SKL
2. Klik Choose File
3. Pilih File yang akan diupload
4. Klik Open
5. Klik tombol “Berikutnya”

Jika berhasil maka aplikasi akan memberika pesan bahwa upload data berhasil dilakukan.

peserta dapat mengecek atau menghapus file yang telah terupload dengan menekan kembali
pada menu pendaftaran Langkah ke 5. Upload Transkrip Nilai/ SKHU/ SKL
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7.3 Mengupload Pas Foto
Untuk mengupload Pas Foto silahkan klik Langkah ke 6. Upload Pas Foto dan form upload akan
tampil seperti gambar berikut :

Langkah upload :
1. Klik langkah ke 6. Upload Pas Foto
2. Klik Choose File
3. Pilih File yang akan diupload
4. Klik Open
5. Klik tombol “Berikutnya”

Jika berhasil maka aplikasi akan memberika pesan bahwa upload data berhasil dilakukan.

peserta dapat mengecek atau menghapus file yang telah terupload dengan menekan kembali
pada menu pendaftaran Langkah ke 6. Upload Pas Foto

Jika pasfoto sudah di upload maka langkah ke 7. Upload Bukti Pembayaran akan aktif
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8. Upload Bukti Pembayaran
Form upload bukti pembayaran hanya akan aktif jika peserta telah berhasil mengupload Pas
Foto pada langkah ke 6. Pada form ini proses upload sama dengan proses sebelumnya, yang
membedakan adalah pada Form Ini Peserta hanya boleh mengupload Bukti Pembayaran yang
benar nominal serta pada no. rekening bank yang dituju sesuai dengan tujuan pembayaran
tersebut.

Silahkan lakukan pembayaran dengan nilai nominal serta no.rekening yang dituju sesuai dengan
yang tercantum di “Cetak Blanko Pembayaran/ Info Login” pada teller bank yang dituju. Jika
telah selesai membayar silahkan foto dan upload.

Untuk mengupload Bukti Pembayaran silahkan klik Langkah ke 7. Upload Bukti Pembayaran dan
form upload akan tampil seperti gambar berikut :

Langkah upload :
1. Klik langkah ke 7. Upload Bukti Pembayaran
2. Klik Choose File
3. Pilih File yang akan diupload
4. Klik Open
5. Klik tombol “Berikutnya”
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Jika berhasil maka aplikasi akan memberika pesan bahwa upload data berhasil dilakukan.

peserta dapat mengecek atau menghapus file yang telah terupload dengan menekan kembali
pada menu pendaftaran Langkah ke 7. Upload Bukti Pembayaran

Jika bukti pembayaran telah terupload maka menunggu proses verifikasi oleh panitia pelaksana
Mahasiswa Baru. Panitia akan memproses akan Memenuhi Syarat atau Tidak Memenuhi Syarat
menjadi peserta Calon Mahasiswa Baru.

Dan berikut tampilan telah selesai dilakukan verifikasi oleh panitia
Berikut tampilan jika status verifikasi diterima :

Jika berhasil maka aplikasi akan memberika pesan bahwa upload data berhasil dilakukan.

peserta dapat mengecek atau menghapus file yang telah terupload dengan menekan kembali
pada menu pendaftaran Langkah ke 7. Upload Bukti Pembayaran

Jika bukti pembayaran telah terupload maka menunggu proses verifikasi oleh panitia pelaksana
Mahasiswa Baru. Panitia akan memproses akan Memenuhi Syarat atau Tidak Memenuhi Syarat
menjadi peserta Calon Mahasiswa Baru.

Dan berikut tampilan telah selesai dilakukan verifikasi oleh panitia
Berikut tampilan jika status verifikasi diterima :

Jika berhasil maka aplikasi akan memberika pesan bahwa upload data berhasil dilakukan.

peserta dapat mengecek atau menghapus file yang telah terupload dengan menekan kembali
pada menu pendaftaran Langkah ke 7. Upload Bukti Pembayaran

Jika bukti pembayaran telah terupload maka menunggu proses verifikasi oleh panitia pelaksana
Mahasiswa Baru. Panitia akan memproses akan Memenuhi Syarat atau Tidak Memenuhi Syarat
menjadi peserta Calon Mahasiswa Baru.

Dan berikut tampilan telah selesai dilakukan verifikasi oleh panitia
Berikut tampilan jika status verifikasi diterima :



Berikut tampilan jika status verifikasi ditolak :

Jika status verifikasi ditolak seperti di atas, silahkan lengkapi data yang tidak valid sesuai
keterangan panitia dan “Menghapus Kemudian Mengupload Kembali Bukti Pembayaran” untuk
kemudian di verifikasi kembali.

9. Pilihan Program Studi
Jika status verifikasi diterima maka langkah ke 9. Pilihan Program Studi akan aktif. Kepada
peserta wajib untuk memilih 3 program studi pilihan yang berbeda antara satu dan yang lainnya.

Jika 3 pilihan program studi telah dilakukan, berikutnya Klik tombol simpan untuk menuju ke
proses berikutnya.

10. Finalisasi/ Kartu Ujian
Pada langkah terakhir peserta dipersilahkan untuk melakukan Finlisasi (Menekan tombol
Finalisasi) dimana :
1. Data Orang Tua, Ijazah, Nilai, Pas Foto, Bukti Pembayaran, Pilihan Program Studi sudah tidak

dapat diubah lagi dan
2. Peserta sudah bisa untuk mencetak Kartu Peserta Ujian

Berikut tampilan jika status verifikasi ditolak :

Jika status verifikasi ditolak seperti di atas, silahkan lengkapi data yang tidak valid sesuai
keterangan panitia dan “Menghapus Kemudian Mengupload Kembali Bukti Pembayaran” untuk
kemudian di verifikasi kembali.

9. Pilihan Program Studi
Jika status verifikasi diterima maka langkah ke 9. Pilihan Program Studi akan aktif. Kepada
peserta wajib untuk memilih 3 program studi pilihan yang berbeda antara satu dan yang lainnya.

Jika 3 pilihan program studi telah dilakukan, berikutnya Klik tombol simpan untuk menuju ke
proses berikutnya.

10. Finalisasi/ Kartu Ujian
Pada langkah terakhir peserta dipersilahkan untuk melakukan Finlisasi (Menekan tombol
Finalisasi) dimana :
1. Data Orang Tua, Ijazah, Nilai, Pas Foto, Bukti Pembayaran, Pilihan Program Studi sudah tidak

dapat diubah lagi dan
2. Peserta sudah bisa untuk mencetak Kartu Peserta Ujian

Berikut tampilan jika status verifikasi ditolak :

Jika status verifikasi ditolak seperti di atas, silahkan lengkapi data yang tidak valid sesuai
keterangan panitia dan “Menghapus Kemudian Mengupload Kembali Bukti Pembayaran” untuk
kemudian di verifikasi kembali.

9. Pilihan Program Studi
Jika status verifikasi diterima maka langkah ke 9. Pilihan Program Studi akan aktif. Kepada
peserta wajib untuk memilih 3 program studi pilihan yang berbeda antara satu dan yang lainnya.

Jika 3 pilihan program studi telah dilakukan, berikutnya Klik tombol simpan untuk menuju ke
proses berikutnya.

10. Finalisasi/ Kartu Ujian
Pada langkah terakhir peserta dipersilahkan untuk melakukan Finlisasi (Menekan tombol
Finalisasi) dimana :
1. Data Orang Tua, Ijazah, Nilai, Pas Foto, Bukti Pembayaran, Pilihan Program Studi sudah tidak

dapat diubah lagi dan
2. Peserta sudah bisa untuk mencetak Kartu Peserta Ujian



Setelah finalisasi dilakukan peserta dapat melakukan Cetak Kartu Ujian

Atau juga dapat melakukan cetak kartu ujian pada menu kiri “Kartu Ujian” akun calon
peserta mahasiswa baru pada aplikasi SIA IAIN Kendari

11. Tips
 Jika telah berhasil mendaftarkan identitas untuk segera mencetak “Blank Pembayaran/ Info

Login” agar akun anda tidak hilang
 Jika telah logout bagaimana bisa masuk kembali untuk mengecek atau mengisi data

kembali? Bisa, Silahkan login melalui laman SIA IAIN Kendari pada daftar Online Mahasiswa
baru dengan UserID dan Password yang tertera pada cetak “Blanko Pembayaran dan Info
Login”



 Setiap isian kolom pada proses pedaftaran yang terdapat pesan “This field is required”
harap untuk wajib di isi, jika tidak proses berikutnya tidak dapat dilakukan.

 Isilah data dengan benar pada seluruh formulir dari atas ke bawah, jika seluruh data telah
terisi dengan benar maka insya allah proses pendaftaran tidak akan mengalami hambatan.

 Jika hasil verifikasi anda tertolak, maka penuhi data sesuai keterangan panitia kemudian
yang paling penting adalah “Hapus dan Upload Kembali Bukti Pembayaran anda” untuk
kemudian di verifikasi kembali oleh panitia.

 Jika selisih waktu antara verifikasi anda lebih dari 3 Jam, silahkan hubungi panitia untuk
segera memproses verifikasi akun anda.

12. Selesai
Demikian proses pendaftaran secara online Calon Mahasiwa Baru IAIN Kendari, mohon maaf jika
terdapat kekurangan.

Kontak Panitia :
Hj. Najmawati, S.Ag., M.Pd 0811406071
Dra. Marliah Kamal, M.Pd 085398295193
Ishak, S.Hi 085241857643
Yunita Andriyani, S.Si 085398113843
Lutfiah Jufri, S.Si., M.Pd 085298296586
Tommy Irawan Patra, S.Kom 085331019999

Wassalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh


