PANDUAN DAFTAR ULANG CALON MAHASISWA BARU
POLITEKNIK ATK YOGYAKARTA
v 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. Pilih Masuk untuk log in.

3. Anda akan masuk kedalam beranda SIMBA ATK. Pada halaman ini akan muncul informasi
mengenai Hasil Seleksi. Klik menu Hasil Seleksi untuk menampilkan hasil seleksi.

4. Anda yang dinyatakan LULUS, akan mendapatkan pemberitahuan seperti yang ditampilkan dalam
gambar di bawah ini :

Pada halaman hasil seleksi terdapat informasi mengenai tata cara yang harus dilakukan untuk
melakukan daftar ulang. Silahkan dipahami dan dicermati langkah-langkah yang harus dilakukan,
mulai dari Pembayaran Biaya Daftar Ulang sampai Konfirmasi Pembayaran. Pastikan untuk
melakukan konfirmasi pembayaran melalui e-mail dan pesan Whatsapp, sesuai dengan format
dan ketentuan agar proses validasi pembayaran daftar ulang bisa segera diproses.
5. Pembayaran daftar ulang yang telah dilakukan akan terlebih dahulu dilakukan validasi oleh admin,
dan setelah validasi telah selesai dilakukan, Anda bisa melakukan pendaftaran ulang dengan
memilih menu pendaftaran ulang.

“klik” untuk masuk menu
pendaftaran ulang

6. Pendaftar yang telah berhasil dilakukan validasi pembayaran, makan akan muncul menu Daftar
Ulang pada panel navigasi. Silahkan pilih menu Daftar Ulang untuk melakukan pengisian data.
7. Pada halaman Daftar Ulang akan muncul formulir yang harus diisi. Silahkan isi data-data tersebut
dengan teliti pada kolom-kolom yang disediakan. Terdapat empat tab kategori yang harus diisi,
yaitu : Data Pribadi, Orang Tua, Berkas, dan Lainnya. Silahkan selesaikan pengisian keseluruhan
data terlebih dahulu, dengan menekan tab kategori yang akan diisi. Sebelum menekan tombol
Simpan Data, pastikan semua isian data dan berkas yang Anda upload sudah lengkap dan benar
tanpa terlewatkan. Setelah semua sudah diselesaikan, silahkan tekan tombol Simpan Data.

Tab kategori

8. Kirimkan persyaratan daftar ulang sebelum batas waktu yang ditentukan ke sekretariat PMB
dengan alamat sebagai berikut:
Panitia Penerimaan Mahasiswa Baru Politeknik ATK Yogyakarta
Jalan Prof. Wirjono Prodjodikoro, Glugo, Panggungharjo, Sewon,
Bantul, Yogyakarta 55188
9. Anda telah selesai melakukan daftar ulang sebagai calon mahasiswa baru Politeknik ATK
Yogyakarta. Silahkan pantau web atk.ac.id dan sosmed Politeknik ATK untuk update info lebih
lanjut.

--------@@@--------

