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1. Calon mahasiswa baru (Camaba) melakukan 

pendaftaran di PMB online. Mengisi form awal. 

(Klik: www.pmb.stiq-almultazam.ac.id lalu pilih 

menu Info PMB - Pendaftaran) 

2. Camaba mendapatkan notifikasi username dan 

password untuk login ke PMB online, dan 

mendapat informasi tagihan biaya pendaftaran 

yang wajib dibayar ke rekening kampus. 

3. Camaba melakukan pambayaran biaya 

pendaftaran dengan melakukan transfer ke 

rekening kampus. 

4. Camaba login ke PMB Online untuk mengunggah 

bukti pembayaran di halaman dashboard. Upload 

berupa foto format jpg, dan jpeg. 

5. Panitia SPMB melakukan validasi pembayaran, 

dengan mengunduh berkas bukti pembayaran, dan 

melakukan kroscek dengan rekening koran. 

6. Jika sudah divalidasi, camaba mengisi biodata 

pendaftar. Akan muncul notifikasi /status di PMB 

online jika sudah membayar biaya pendaftaran. 

7. Camaba mengunggah berkas yg wajib yaitu foto 

screenshoot twibbonize, KK, KTP, Akta 

Kelahiran. 

8. Panitia melakukan validasi biodata dan berkas. 

9. Mahasiswa melakukan Tes masuk (tes tulis, 

wawancara, baca              Al Quran). 

10. Panitia melakukan validasi kelulusan tes. 

Berdasarkan hasil tes masuk. 

11. Panitia melakukan rapat penentuan mahasiswa 

yang diterima. 

12. Di menu seleksi, dari data camaba yang lulus tes, 

ditentukan grade tiap2 camaba. Kemudian 

dilakukan submit untuk diterima di prodi tujuan. 

13. Camaba mendapat notifikasi diterima di prodi 

tujuan dan nominal biaya uang pangkal  yang 

wajib dibayar. Info kelulusan juga muncul di 

halaman PMB online masing-masing  pendaftar. 

14. Camaba melunasi uang pangkal dengan 

melakukan transfer ke rekening tujuan dengan 

nominal sesuai grade yang diterima. 

15. Panitia melakukan validasi pembayaran uang 

pangkal. 

16. Camaba yang sudah divalidasi pelunasan uang 

pangkal, sudah bisa diberi NIM. 
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