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PENGUMUMAN 

Nomor : 594/IT5.5.1/DL/2020 

 

TENTANG 

DAFTAR ULANG PESERTA LULUS  

JALUR SELEKSI NASIONAL MASUK PERGURUAN TINGGI NEGERI  

(SNMPTN) TAHUN 2020 DI LINGKUNGAN ISI DENPASAR 

 

Sesuai dengan Keputusan Ketua Tim Pelaksana Lembaga Tes Masuk Perguruan Tinggi 

(LTMPT) Nomor 05/Kep.LTMPT/2020  tentang Peserta Lulus Seleksi Jalur Seleksi Nasional 

Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN) Tahun 2020, maka seluruh peserta lulus 

SNMPTN Tahun 2020 pada ISI Denpasar diwajibkan untuk daftar ulang mulai Tanggal 16 s.d. 

24 April 2020 melalui laman pmb.isi-dps.ac.id dengan ketentuan sebagai berikut : 

 

A. Login ke sistem informasi : 

- login pada laman pmb.isi-dps.ac.id dengan menggunakan username: nomor peserta 

SNMPTN dan password: tanggal lahir dengan format ddmmyy. 

- penjelasan password : 
 dd  : 2 digit tanggal lahir, contoh: tanggal 1 ditulis 01 

 mm  : 2 digit bulan lahir dalam angka, contoh: Agustus ditulis 08 

 yy   : dua digit tahun lahir, contoh: 2020 ditulis 20 

- mengisi Biodata dan Data pembayaran biaya pendidikan  persemester Uang 

Kuliah Tunggal (UKT)  

- calon mahasiswa yang tidak mengisi Data UKT sesuai waktu yang ditentukan dan tidak 

wajar akan dikenakan UKT kelompok tertinggi. 

- peserta yang tidak melakukan daftar ulang dinyatakan GUGUR. 
 

B. Berkas Persyaratan : 

- Foto copy tanda peserta SNMPTN 

- Foto copy rapor 

- Scan kartu KIP-K (khusus peserta jalur KIP-K) 

- Surat keterangan bebas narkoba 

- Foto copy ijazah/surat keterangan lulus 

- Surat keterangan tidak buta warna khusus Program Studi di bawah Fakultas Seni 
Rupa dan Desain 

- Foto copy kartu keluarga 

- Bukti penghasilan ayah dan ibu atau wali (Slip Gaji/Srt Ket. Penghasilan sebulan dari 
Kaling/RT/RW) 

- Foto copy bukti pembayaran listrik terakhir 

- Foto copy bukti pembayaran air terakhir 

- Foto copy SPPT (pajak bumi dan bangunan) 

- Foto copy pajak mobil 

- Foto copy pajak motor 

- Foto rumah (depan, ruang  tamu, dan dapur) 
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Semua berkas (point B) diserahkan langsung di Biro Akademik, Kemahasiswaan, Perencanaan, 

dan Kerja Sama pada saat Registrasi  Semester Ganjil 2020/2021 (Agustus 2020) melalui Loket 

Akademik.  

 

Alur daftar ulang dapat dilihat pada Lampiran pengumuman ini. Segala pertanyaan mengenai 

daftar ulang disampaikan ke email akademik@isi-dps.ac.id 

 

Demikian kami sampaikan, terimakasih. 

 

 

 

14 April 2020 

a.n. Rektor 

Wakil Rektor Bidang Akademik,  

Kemahasiswan dan Alumni, 

 

 

 

I Nyoman Artayasa 

NIP. 196403241990031002 

Tembusan :  

Rektor ISI Denpasar sebagai laporan 



BERKAS YANG WAJIB DI UPLOAD 
 
Biodata : 

- Pas foto resmi berwarna 

- Scan ijazah (bagi yang telah 
memiliki) /surat keterangan lulus 
(bisa di skip jika belum terbit) 

- Scan surat keterangan tidak buta 
warna khusus Program Studi di 
bawah Fakultas Seni Rupa dan 
Desain (disusulkan pada saat 
registrasi-efek karantina covid 19) 

 
Data UKT : 

- Scan kartu keluarga 

- Scan bukti penghasilan ayah dan 
ibu atau wali (slip gaji/Srt Ket.  
Penghasilan sebulan dari 
Kaling/RT/RW) 

- Scan bukti pembayaran listrik 
terakhir 

- Scan bukti pembayaran air terakhir 

- Scan SPPT (pajak bumi dan 
bangunan) 

- Scan pajak mobil 

- Scan pajak motor 

- Foto rumah (depan, ruang  tamu, 
dan dapur) 
 

Catatan :  
semua berkas dalam bentuk PDF/JPG 

ukuran maks. 300 Kb 

ALUR DAFTAR ULANG JALUR SNMPTN TAHUN 2020 

INSTITUT SENI INDONESIA DENPASAR 

(pmb.isi-dps.ac.id) 
 

  

 

 

 

 

Calon Mahasiswa 

(Reguler/KIP-K) 

Mengisi Biodata dan Data 

UKT secara online 

(Tgl. 16 – 24 April 2020) 

pmb.isi-dps.ac.id 

Mengisi data sesuai 

persyaratan dan scan bukti 

fisik 

SELESAI 

(cetak bukti daftar ulang 

dibawa saat registrasi) 

Mencetak bukti daftar ulang 

melalui akun pmb.isi-

dps.ac.id 

Verifikasi/Validasi online  

(Panitia/BAKPK) 
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