
Panduan Pengisian Formulir Aplikasi Penerimaan Calon 
Mahasiswa Baru (PMB) Diploma 1 Pengukuran dan Pemetaan 

Kadastral (PPK)Tahun 2010 
 
 

1. Pastikan anda sudah menyiapkan file pas Photo digital anda dengan format  JPEG  

2. Bukalah web site STPN (www.stpn.ac.id) klik Penerimaan Calon Mahasiswa Baru (PMB) 
Diploma 1 Pengukuran dan Pemetaan Kadastral (PPK) Tahun 2010 sehingga muncul tampilan 
berikut : 

 

Akan lebih baik jika anda menggunakan browser  Mozilla 

3. Isilah formulir yang ditampilkan pada layar anda 

• Nama Lengkap diisi dengan nama lengkap calon mahasiswa 
• Tempat Lahir diisi  dengan kota tempat kelahiran 
• Tanggal lahir diisi dengan tanggala lahir calon mahasiswa dengan format  DD-MM-YY  

(contoh ama: 12-06-1988) 
• Agama diisi dengan agama calon mahasiswa 
• Jenis Kelamin diisi dengan meng klik tanda panah (drop down) untuk mengisi pilihan 

Laki-laki atau Perempuan 

• Pendidikan terakhir diisi dengan tingkat pendidikan terakhir calon mahasiswa (contoh : 
SMA, MAN, SMK) 

• Nama Ayah diisi nama ayah kandung dari calon mahasiswa 

http://www.stpn.ac.id/


• Nama Ibu diisi dengan nama ibu kandung calon mahasiswa 
• Alamat Rumah diisi dengan alamat rumah calon mahasiswa sesuai dengan yang tertera 

pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) 
• Kec diisi dengan nama Kecamatan  
• Kab/Kota diisi dengan nama kabupaten/Kota 
• Prop diisi dengan nama Propinsi 
• Kode Pos diisi dengan kode pos calon mahasiswa  
• Alamat Surat Menyurat diisi jika alamat domisili atau alamat surat calon mahasiswa baru 

berbeda dengan alamat yang tertera pada KTP 
• Pilihan tempat ujian diisi mengklik panah drop down dan memilih lokasi ujian yang 

dikehendaki  calon mahasiswa (pilihan lokasi ujian terdiri dari 8 lokasi yaitu : 1. 
Yogyakarta; 2. Surabaya; 3. Padang; 4. Makassar; 5. Ternate; 6. Kupang; 7. Samarinda; 
8. Jayapura) 

• Pas photo diisi dengan melakukan browse ke lokasi tempat penyimpanan pas photo 
digital anda 

• Nilai rata-rata mata pelajaran Matematika Kelas 1 (10), 2 (11), 3(12) calon mahasiswa, 
pada kolom rata-rata masukkan hasil perhitungan nilai rata-rata Matematika kelas 10 s/d 
12.  

• Pada tabel riwayat pendidikan masukkan tahun pertama kali calon mahasiswa masuk 
sekolah pada kolom Tahun Masuk dan tahun kelulusan pada kolom Tahun Lulus 
kemudian masukkan lamanya calon mahasiswa menyelesaikan studi dalam kolom 
Lamanya 

• Pada Kolom Pendidikan SMA klik panah drop down untuk memilih jenis pendidikan 
jenjang menengah atas yang telah ditempuh calon mahasiswa (pilih SMA, SMU, MAN, 
SMK, atau STM)  

• Pada table prestasi masukkan data prestasi di bidang sains, seni, olahraga, dan lain-lain 
(misalnya Juara Olimpiade Matematika, Kejuaraan di bidang  olah raga, penghargaan 
karya seni dll)mkan dalam kolom K di tingkat Internasional, Nasional, Provinsi, maupun 
Kabupaten. Grade kejuaraan (tingkat internasional, nasional, dst) dicantumkan dalam 
kolom Keterangan 

• Masukkan kode verifikasi yang tampak pada halaman formulir  

 

4. Pastikan seluruh data yang diminta sudah diisikan dengan benar dan lengkap dan tekan 
tombol Kirim 

5. Jika anda sudah berhasil mengirim data sesuai formulir maka akan tampil halaman 
pemberitahuan bahwa anda sudah berhasil mendaftar sebagai calon Mahasiswa Baru Klik 
Download Formulir untuk mengnduh formulir anda.  



 

6. Cetak formulir anda dan kirimkan bersama berkas-berkas sesuai dengan persyaratan ke 
Panitia Penerimaan Calon Mahasiswa Baru (PMB) Diploma 1 Pengukuran dan Pemetaan 
Kadastral (PPK) STPN, Jl. Tata Bumi No. 5 Gamping, Sleman, Yogyakarta, 55293 

7. Bila dalam pengisian formulir teryata ada kesalahan (misalnya salah ketik) dan sudah 
terlanjur dikirim maka anda boleh mengisi lagi formulir online dengan data yang benar 
dan mengirimnya lagi. 

8. Bila pada saat pengisian formulir muncul pesan error “To Many Open Connection” atau 
pesan “Jaringan Masih Sibuk … “, hal ini disebabkan terlalu banyak pendaftar yang 
mengirim formulir online pada waktu bersamaan. Dalam hal seperti ini anda bisa 
mencoba lagi mengulang sampai pendaftaran berhasil atau anda bisa mencoba mendaftar 
diluar jam sibuk 

 

 


