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PENGUMUMAN 

Nomor:4/Un.24/R. 1/PP.01/7/2022 

TENTANG SYARAT KETENTUAN CALON MAHASISWA BARU YANG DINYATAKAN 
LULUS MELALUI JALUR UMPTKIN 

Disampaikan Kepada Calon Mahasiswa Baru Yang Telah Dinyatakan Lulus Pada Jalur Penerimaan 
UMPTKIN: 

. Melakukan pendaftaran Kembali pada tanggal 4-17 Juli 2022. 
langkah daftar ulang online melalui link 

https://iainpalu.siakadcloud.com/spmbfront/login 
a) login menggunakan 

- user: NISN 

password: Tanggal lahir dengan format ddmmyyyy contoh: 31012004 
b) melengkapi biodata 

-identitas 
-alamat 
-data orang tua 
-asal sekolah 

simpan 
c) melengkapi berkas adminsitrasi 

-foto 
-dan isian UKT 

simpan 
d) selanjutnya pada data finalisasi pendaftar peserta wajib centang box persetujuan lalu click 
button/tombol setuju. 
e) masuk pada halaman/menu seleksi klick button/tombol selanjutnya dan menctang box 
persertujuan lalu menekan tombol/button selanjutnya 
pada menu daftar ulang wajib mengupload 

scanan jelas ijazah 
scanan jelas kartu keluarga 

selesai 

Cat: 
isian wajib di isi khususnya yang bertanda merah 
isian dan berkas yang di inputkan adalah data yang sebenarnya 
-semua data isian dan berkas yang di upload akan melalui verifikasi dan validasi oleh pihak akademik mahasiswa dan keuangan 

2. Melakukan Pembayaran Uang Kuliah Tunggal (UKT) dimulai pada tanggal 11-29 Juli 2022 

3. Pembayaran UKT dapat dilakukan dengan memilih salah satu metode pembayaran sebagai berikut: 
a. Membayar langsung pada Bank Mega Syariah (BMS) Cabang Palu b. Membayar langsung pada Bendahara UIN Datokarama Palu 



c. Membayar pada panitia Penerimaan Mahasiswa Baru Via Transfer ke Rekening 
1412227133 BNI/An Panitia Penerimaan Mahasiswa Baru 2022 dan Bukti Transfer di 
kirimkan ke WA Admin (082189027086) dengan menyertakan nama lengkap dan Nomor 
ID Pendaftaran. 
Peringatan kepada mahasiswa baru untuk mencegah hal yang tidak di inginkan 
maka diharapkan memperhatikan nomor dan nama rekening panitia dan tidak 
melakukan transfer diluar rekening dalam pengumuman ini. panitia tidak 
bertanggung jawab terhadap kelalaian mahasiswa baru dan hal-hal lain diluar 
pengumuman ini. 

Besaran tagihan UKT dapat dilihat di laman akun pendaftaran masing masing pada menu 
keuangan dengan catatan Sudah Finalisasi Telah melengkapi Biodata, Berkas dan Isian 
UKT yang tertera dalam Akun pendaftaran masing-masing mahasiswa baru. 

5. Bagi yang belum dinyatakan Lulus dalam seleksi UMPTKIN dipersilahkan untuk mendaftar ke 
Jalur Mandiri sampai tanggal 13 Agustus 2022 

Demikian Pengumuman Ini Disampaikan Atas Perhatian Diucapkan Terimakasih. 

Palu, 1 Juli 2022 
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