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Buka laman SPMB UIN SATU Tulungagung
Pada www.spmaba.uinsatu.ac.id, 
pilih ‘SPMB Mandiri ’ Klik ‘Daftar ’ . 

Silakan isi form yang tersedia (email, 
nama lengkap sesuai ijazah,

Tanggal lahir, dan nomor HP),
kemudian klik ‘Registration’



Anda akan mendapatkan ‘Nomor Registrasi ’ .
Pastikan Anda menyimpan nomor tersebut.

Download Kartu Identitas Pendaftar 
dengan klik tombol ‘Identitas ’ . 

Dokumen ‘Kartu Identitas Pendaftar’ ,
selain dapat diunduh di website SPMB, 

juga telah dikirim ke email CAMABA yang terdaftar



Klik ‘Login ’ untuk mengetahui
informasi ‘Pembayaran Registrasi ’

Lakukan ‘Login ’ dengan memasukkan
‘ID Pendaftaran ’ dan ‘Tanggal Lahir ’ yang tertera

di Dokumen ‘Kartu Identitas Pendaftar ’



Klik ‘Cek Status Pembayaran ’ 
Apabila status ‘Pembayaran Belum Masuk ’ ,

silakan melakukan pembayaran melalui SATUPAY

Ikuti tata cara pembayaran SPMB 
melalui



Buka Playstore di 
smartphone Android Anda

Ketik ‘satupay’ di fasilitas pencarian

Klik ‘Install’ dan tunggu hingga proses 
download dan install selesai

UIN SATU



Lakukan Login dengan memasukkan
‘ID Pendaftaran ’ pada Username dan

‘Tanggal Lahir ’ pada Password

Demi keamanan & kenyaman
pengguna, segera rubah Password

Untuk dapat melakukan

pembayaran ‘SPMB’, 

pertama – tama harus dilakukan

‘Isi Saldo’ terlebih dahulu



Tekan logo      atau tautan ‘Isi Saldo ’
untuk melakukan isi ulang saldo

Masukkan nominal
ditambah minimal Rp5.000 untuk

biaya administrasi

Transfer harus persis hingga
3 digit terakhir (tidak dibulatkan) ,

kemudian tekan ‘LANJUTKAN ’



Pilih ‘Metode Pembayaran ’
kemudian tekan ‘LANJUTKAN ’

Segera lakukan pembayaran
dalam batas waktu yang tertera,

kemudian tekan ‘Request ’

Jika belum membayar dan
waktu habis, tekan ‘BATAL ’ untuk

melakukan request kembali



Bila sudah membayar,
tekan ‘SUDAH TRANSFER ’

Jika sudah transfer, saldo akan terupdate
Tekan ‘SPMB ’ di menu ‘Pembayaran

Akademik UINSATU’ 

Tekan ‘Belum Bayar ’ untuk
melanjutkan pembayaran SPMB



Tekan ‘BAYAR ’ untuk
melanjutkan pembayaran SPMB

Masukkan Password , 
kemudian tekan ‘PROSES”

Saldo secara otomatis berkurang
untuk pembayaran SPMB



Lakukan pengecekan pembayaran
dengan menekan ‘SPMB ’ di menu
‘Pembayaran Akademik UINSATU’

Status pembayaran SPMB berubah
menjadi ‘Sudah bayar ’

Setelah melakukan
pembayaran pendaftaran 

melalui SATUPay,
Lakukan ‘Login’ kembali

Ke laman website 
spmaba.uinsatu.ac.id



Apabila pembayaran pendaftaran berhasil,
Maka laman akan berubah dan muncul keterangan

‘Pembayaran Berhasil ’ .
Klik ‘Lanjutkan Proses Pendaftaran ’ .

Isilah seluruh data/informasi pada form Biodata .



Pilih 2 (dua) Program Studi,
upload pasfoto (format JPG ,  ukuran min 200 KB, maks 2 MB), 

Upload rapor (format PDF ,  ukuran min 200 KB, maks 2 MB),
Input nilai mapel (klik Tambah Mapel)

kemudian klik ‘Simpan ’  untuk menyimpan
data/informasi tersebut.

Apabila telah yakin isian Anda benar, 
klik ‘Simpan ’ pada pop-up

‘SURAT PERNYATAAN PENDAFTARAN ’



Halaman ‘Status Pendaftaran ’ berhasil

Langkah terakhir adalah
mencetak ‘Kartu Ujian’
sesuai dengan tanggal

masa cetak yang
tercantum di halaman ini.


