
Panduan SIAM Bagi Mahasiswa Baru 
 

 

 

 

 

Alur proses mahasiswa baru pada Sistem Akademik Mahasiswa 

(Jalur S1 SPMK harus melakukan pembayaran biaya lain-lain sebelum mendapatkan PIN) 

 

 

Panduan Detail 

 Panduan Mendapatkan PIN 

 Panduan Pengisian Biodata Mahasiswa Baru 

o File yang perlu disiapkan 

o Mengisi Biodata 

 Panduan Mendapatkan NIM 

o Lupa Password/Reset Password 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Panduan Informasi PIN  

1. Klik INFO PIN yang ada pada halaman utama untuk mengetahui PIN/Password anda. 
2. Masukkan nomor pendaftaran/nomor tes Anda pada kotak isian Nomor Peserta Ujian 

Masuk. 
3. Masukkan Tanggal Lahir (jenjang S1 dan Vokasi) atau Tanggal Pembayaran (jenjang S2 dan 

S3) pada kotak isian tanggal. 
4. Masukkan jawaban yang benar atas pertanyaan matematika sederhana yang ditampilkan 

pada kotak jawaban yang tersedia.  
5. Klik tombol CARI.  

Ilustrasi berikut menunjukkan pengisian nomor pendaftaran, Tanggal Lahir dan jawaban pertanyaan 
matematis pada halaman Form Pencarian. 

 

6. Jika berhasil, maka akan ditampilkan informasi Nomor Peserta dan PIN yang berguna 
sebagai username dan password untuk mengakses layanan SIAM. Pada ilustrasi  berikut 
terdapat seorang mahasiswa dengan NIM/username = 4444444444 dengan PIN atau 
password = 123456.  

 



7. Pastikan informasi nama Anda serta program studi yang Anda tempuh telah benar. Anda 
bisa kembali ke halaman awal bila Anda salah memasukkan nomor pendaftaran. 

8. Anda dapat mulai mengisikan biodata Anda melalui layanan SIAM dengan memasukkan 
data akun (nomor pendaftaran sebagai username, dan PIN sebagai password) Anda pada 
kolom isian di halaman depan SIAM.  

 

9. Klik tombol LOGIN, jika isian username dan password Anda benar maka Anda akan 
berhasil mengakses SIAM. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Mengisi Biodata Mahasiswa Baru 
Semua file yang akan di-upload harus disiapkan (di-scan) dalam bentuk .JPG atau .PDF atau.PNG dengan 

besaran masing-masing maksimal 500 kb, minimal 50 kb atau dapat terbaca dengan jelas. 

 

No. File Keterangan 

1 Foto diri Foto berwarna mengenakan jas 
warna gelap, rapi, sopan 

2 KTP Jika ada, atau Kartu Pelajar/kartu 
Identitas lain. 

3 Kartu keluarga Scan kartu keluarga yang asli 

4 
 

Slip gaji ayah, atau Jika wiraswasta bisa meminta surat 
keterangan dari RT/RW dan 
menyebutkan jumlah (nominal) 
pendapatan per bulan. Untuk 
karyawan/pegawai/PNS 
menyebutkan gaji kotor (gaji pokok 
plus tunjangan-tunjangan). 

Surat keterangan RT/RW ayah tidak bekerja Jika ayah tidak bekerja/pensiun 

Surat keterangan meninggal ayah Jika status ayah meninggal 

5 Slip gaji ibu, atau Jika ibu bekerja, jika wiraswasta 
bisa meminta surat keterangan dari 
RT/RW dan menyebutkan jumlah 
(nominal) pendapatan per bulan.  

Surat keterangan RT/RW ibu tidak bekerja Jika ibu tidak bekerja/pensiun  

Surat keterangan meninggal ibu Jika status ibu meninggal 

6 Tagihan pajak bumi & bangunan, atau Tagihan terakhir 

Surat keterangan RT/RW tidak membayar PBB Jika isian pembayaran PBB = 0 

7 Foto rumah tampak depan  

8 Foto kamar mandi  

9 Tagihan listrik, atau Untuk listrik pulsa bisa 
menggunakan bukti pembelian 
pulsa listrik atau minta print out ke 
PLN  

Surat keterangan RT/RW tidak membayar listrik Jika isian daya listrik = 0 

10 Tagihan air, atau Jika memakai PDAM 

Surat keterangan RT/RW tidak membayar air Jika isian biaya PDAM = 0 

11 Tagihan telepon Telp rumah dan telepon genggam, 
tagihan telp genggam dapat 
menggunakan surat keterangan 
RT/RW yang menyebutkan jumlah 
penggunaan rata-rata telepon 
genggam perbulan, atau slip 
kwitansi pembelian pulsa. 

Surat keterangan RT/RW tidak membayar telepon Jika isian biaya telepon rumah dan 
telepon genggam = 0 



12 Pajak mobil, jika memiliki mobil Bisa lebih dari satu 

13 Pajak motor, jika memiliki motor Bisa lebih dari satu 

14 SPP Perguruan Tinggi saudara kandung yang menjadi 
tanggungan wali 

Bisa lebih dari satu, bisa 
menggunakan bukti bayar/bukti 
tagihan 

15 Surat keterangan pemeriksaan buta warna, untuk 
program studi yang mensyaratkan, sesuai dengan daftar 
pada: 
http://selma.ub.ac.id/program-studi/progra-
studi/pilihan-program-studi-spmk-20152016/  
Selain Jurusan/program studi tersebut tidak perlu 
menyertakan surat keterangan buta warna 

Dari RSUD/Rumah Sakit Pemerintah 
yang berwenang. 
 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://selma.ub.ac.id/program-studi/progra-studi/pilihan-program-studi-spmk-20152016/
http://selma.ub.ac.id/program-studi/progra-studi/pilihan-program-studi-spmk-20152016/


  Mengisi Biodata 

1. Setelah berhasil LOGIN, Anda dapat mengedit biodata Anda. 
2. Pastikan halaman pengisian biodata ditampilkan dengan klik tombol atau ikon BIODATA di 

menu bagian atas.  

 
3. Untuk melihat bagian-bagian pada form isian biodata, klik tombol atau link di sebelah kiri:  

a. DATA MAHASISWA: menampilkan data pribadi mahasiswa.  

 
b. ASAL SEKOLAH: menampilkan data asal sekolah mahasiswa.  

Bagi yang belum memiliki nilai UNAS silahkan mengisikan nilai 0 (Nol) pada kolom 
isian Jumlah Pelajaran UNAS dan Nilai UNAS 

c. DATA KELUARGA: menampilkan data keluarga mahasiswa.  



 

d. PENGELUARAN: menampilkan data pengeluaran.  

 

e. LAIN - LAIN: menampilkan data tanggungan.  

 



f. UPLOAD BERKAS menampilkan berkas-berkas yang diperlukan, yang sudah 
diupload. 

 
g. CETAK TANDA BUKTI: mencetak form yang diperlukan.  

 

4.  Untuk mulai mengisi biodata, klik tombol EDIT BIODATA MAHASISWA. 
 



5. Lengkapi setiap isian data yang diminta pada setiap halaman. 
6. Menu disamping kiri halaman biodata, menunjukkan modul biodata yang sedang Anda 

edit. 

7. Setelah semua isian terisi dengan benar dan berkas-berkas yang diperlukan sudah 
diupload semua, langkah berikutnya adalah mencetak form. Klik pada tombol cetak form 
1 dan cetak form 2.  

8. Proses pengisian biodata selesai. Silakan menunggu pengumuman UKT/SPP atau 
ketentuan lain sesuai pengumuman.  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



Informasi Nomor Induk Mahasiswa (NIM) Baru dan Password 
1. Setelah UKT atau SPP dibayarkan sesuai dengan jumlah yang ditampilkan di menu keuangan, maka Nomor 

Induk Mahasiswa akan ditampilkan di SIAM.  
 

2. Login lagi ke SIAM dengan memasukkan nomor pendaftaran dan pin.  

 
3. Setelah masuk, maka NIM akan ditampilkan. Catat dan simpan NIM dan password karena pengumuman ini 

akan muncul sekali saja.  

 

Halaman login SIAM 

Catat dan Simpan NIM dan Password yang ditampilkan 



4. Selanjutnya ikuti instruksi untuk melakukan aktivasi akun Anda dengan mengklik link BAIS pada 
pengumuman yang tampil. 

5. Selanjutnya di BAIS, login menggunakan NIM dan password tersebut 

 
 
 
 
 
 
 

Link ke BAIS 

Halaman login BAIS 



6. Setelah login akan muncul halaman aktivasi akun. Isi seluruh kolom dengan baik. Isi alias dengan nomor nim 
(sama seperti User ID), isi email alternatif dengan benar karena email alternatif ini akan digunakan untuk 
mengirim password pengganti saat melakukan reset password atau lupa password. Kemudian isikan 
password baru, minimal 8 digit, terdiri dari huruf dan angka. Pilihlah password yang tidak terlalu sederhana 
namun mudah untuk Anda ingat 
 

7. Simpan NIM dan password baru ini dengan baik dan jangan sampai lupa karena akan selalu digunakan 
untuk mengakses berbagai layanan kemahasiswaan.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aktivasi User 



Lupa Password/Reset Password 
1. Jika lupa password, buka situs bais.ub.ac.id, kemudian klik “Forget Password?” 

 
2. Selanjutnya akan tampil halaman lupa password, masukkan user ID (NIM) dan email alternatif yang 

dimasukkan saat pertama kali melakukan aktivasi akun 

 

 
 

3. Masukkan kode captcha dan klik next, password akan muncul. 

4. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Helpdesk TIK, Gedung Rektorat lantai 2 Universitas Brawijaya Malang, 
telp. (0341)575878 atau (0341)551611 psw.134, atau email helpdesk@ub.ac.id 


