PANDUAN PENDAFTARAN MAHASISWA BARU
POLITEKNIK ATK YOGYAKARTA
 Daftar PMB
1. Pendaftar mengakses alamat web : http://simba.atk.ac.id/

2. Pilih Daftar PMB untuk memulai pendaftaran. Selanjutnya akan muncul halaman Daftar|BUAT AKUN CAMABA

3. Silahkan isi dan lengkapi data-data untuk membuat akun terlebih dahulu, yang nantinya akan digunakan
untuk log in kedalam sistem SIMBA.
a. Isikan nama lengkap Anda
b. Pilih jalur pendaftaran, kemudian pilih Jalur REGULER (Tes)

c. Pilih Kabupaten/Kota Sekolah Asal. Ketik Kabupaten/Kota sekolah asal, kemudian pilih
kabupaten/kota yang dimaksud. Jika Kabupaten/Kota sekolah asal tidak muncul, silahkan hubungi
admin.
d. Pilih Nama Sekolah Asal. Data nama sekolah asal akan muncul secara otomatis setelah
kabupaten/kota asal sekolah telah dipilih. Apabila nama sekolah tidak muncul, silahkan hubungi
admin.
e. Pilih Jurusan Sekolah Asal, selanjutnya akan muncul tiga pilihan : SMK TEKNIK BUKAN SOSIAL,
SMU/MA IPA, dan SMU/MA/SMK IPS. Pilih salah satu.
f. Pilih Peminatan Jurusan. Data program studi akan muncul apabila kita telah memilih jurusan
sekolah asal.
 Untuk Jurusan Sekolah Asal SMK TEKNIK BUKAN SOSIAL, diperbolehkan memilih dua dari
tiga jurusan program studi : Teknologi Pengolahan Karet dan Plastik (TPKP), Teknologi
Pengolahan Kulit (TPK), dan Teknologi Pengolahan Produk Kulit (TPPK)
 Untuk Jurusan Sekolah Asal SMU/MA IPA, diperbolehkan memilih dua dari tiga jurusan
program studi : Teknologi Pengolahan Karet dan Plastik (TPKP), Teknologi Pengolahan Kulit
(TPK), dan Teknologi Pengolahan Produk Kulit (TPPK)
 Untuk Jurusan Sekolah Asal SMU/MA/SMK IPS, hanya diperbolehkan memilih satu jurusan
program studi Teknologi Pengolahan Produk Kulit (TPPK)

Pilih Jurusan untuk Peminatan Pertama dan Kedua pada kolom yang tersedia.
g. Isikan alamat email, nomor ponsel yang aktif dan bisa dihubungi melalui WA, kemudian isikan
kata kunci. Selanjutnya, lengkapi kode keamanan dengan menjawab penjumlahan pada kolom
yang telah tersedia.
h. Setelah semua telah selesai diisikan, klik tombol Buat Akun.

*Contoh pengisian data*

4. Anda akan mendapatkan pemberitahuan bahwa registrasi akun telah berhasil, kemudian silahkan
cek email pemberitahuan untuk mengetahui password yang akan digunakan untuk log in kedalam
sistem SIMBA.

5. Silahkan selesaikan pembayaran biaya pendaftaran masuk, ditujukan ke :
Nama Bank : BNI 46
No. Rekening : 0030442681
Atas nama : BPN 030 Politeknik ATK Yogyakarta
Biaya Pendaftaran : 80.000
Apabila pembayaran dilakukan melalui teller bank, maka penyetor ditulis dengan nama
PENDAFTAR (Nama calon mahasiswa), sedangkan pembayaran yang dilakukan melalui metode
pembayaran lain seperti Transfer Via ATM, Internet Banking, Mobile Banking, SMS Banking dari
Bank Manapun. Bukti transfer disiapkan dengan cara difoto atau scan untuk proses verifikasi
pembayaran. Selanjutnya, bukti transfer dikirimkan ke nomor kontak yang telah tersedia :
- Admin PMB HP 08112671919 / 08112855885 (whats app)

 Log in CAMABA
1. Buka halaman web : http://simba.atk.ac.id/ , kemudian pilih menu Log in CAMABA.

2. Masukan email dan kata kunci untuk masuk pada sistem CAMABA. Kata kunci akan dikirim melalui
email dan pendaftar bisa melakukan log in setelah melakukan pembayaran dan mengirimkan bukti
pembayaran. Pilih Masuk untuk log in.

3. Anda akan masuk kedalam beranda SIMBA ATK. Pada halaman beranda terdapat informasi
petunjuk pendaftaran dan langkah-langkah yang harus dilakukan oleh pendaftar untuk bisa
mengikuti seleksi penerimaan mahasiswa baru Politeknik ATK Yogyakarta.

4. Silahkan masuk kedalam menu Formulir. Pada menu ini, Anda diminta untuk melengkapi formulir
pendaftaran, yang terdiri dari lima enam tab kategori yaitu : Biodata, Pilihan, Pendidikan, Prestasi,
Orang Tua, dan Lainnya. Silahkan isikan data-data Anda secara lengkap pada setiap tab kategori,
dan untuk berpindah ke kategori lain, bisa langsung klik nama kategori yang dimaksud. Setelah
selesai mengisikan semua data pada setiap kategori, klik Simpan Data agar data yang Anda
masukan bisa tersimpan

Tab kategori

Klik “simpan data” setelah selesai
melakukan input data

5. Anda akan mendapatkan notifikasi bahwa data yang Anda masukan telah tersimpan.

 TES ONLINE
- Setelah pendaftar telah selesai mengisikan data secara lengkap pada formulir pendaftaran, pendaftar bisa
langsung masuk ke dalam menu Tes Online, dengan memilih menu Tes Online pada tab menu yang tersedia.

- Jenis tes online adalah TPA (Tes Potensi Akademik). Di halaman depan terdapat panduan pelaksanaan tes
online, oleh karena itu diharapkan peserta tes bisa membaca dan memperhatikan secara seksama panduan
yang ada sebelum memulai tes online. Jika sudah siap untuk melakukan tes, silahkan klik Mulai Test.
- Anda akan masuk kedalam lembar kerja tes online. Tes online ini merupakan tes TPA (Tes Potensi Akademik)
dengan jumlah soal 40 buah dan waktu mengerjakan selama 60 menit. Pada lembar tes akan terdapat
informasi-informasi yang ditampilkan, seperti yang akan ditunjukan pada gambar di bawah.
- Cara menjawab soal adalah dengan memilih abjad di depan pilihan jawaban yang Anda anggap benar. Soal
yang telah dijawab akan ditampilkan pada panel navigasi soal dengan warna hijau pada nomor soal,
sedangkan soal yg belum dikerjakan berwarna coklat.
- Untuk berpindah soal ke soal sebelum atau sesudahnya, bisa menekan tombol “Selanjutnya” atau
”Sebelumnya”, atau bisa juga memilih nomor soal yang ada pada panel navigasi soal, untuk berpindah ke
nomor soal yang diinginkan.

Keterangan
nomor soal
Sisa waktu
mengerjakan
soal
Panel
navigasi soal

Pilihan jawaban

Tombol untuk
menyelesaikan ujian

Menuju soal selanjutnya
Menuju soal sebelumnya

*lembar kerja tes online*

- Perhatikan waktu yang tersisa dalam mengerjakan soal, kerjakan soal-soal yang dianggap mudah terlebih
dahulu, sehingga semua soal bisa terlesesaikan dengan baik.
- Apabila telah yakin dengan jawaban Anda dan ingin menyelesaikan ujian, klik Selesai Ujian untuk mengakhiri
ujian, selanjutnya Klik OK pada notifikasi yang muncul.

-

Selanjutnya akan muncul halaman pemberitahuan bahwa Anda
telah selesai mengerjakan ujian. Silahkan menunggu pengumuman
lebih lanjut untuk mengetahui hasil dari seleksi masuk mahasiswa
baru Politeknik ATK Yogyakarta

