
Sudah memiliki akun

Klik “di sini” jika belum memiliki akun

Pilih “KIP/KJP” atau “KIP-K” untuk isian “Apakah Memiliki KIP/KJP” 

Isi nomor KIP / KIP-K atau nomor rekening KJP

Unggah scan kartu KIP/ KIP-K  atau Buku 

Tabungan KJP dengan format file pdf/jpg/png

Isi tahun berlaku (untuk KIP/KJP atau KIP-K) 

Setelah mengisi form dan klik “Simpan” Anda akan mendapatkan Email Konfirmasi untuk verifikasi akun

Login ke laman pendaftaran.admisi.ipb.ac.id menggunakan email dan password yang telah didaftarkan

Tambahkan Riwayat Pendidikan Terakhir, jika nama sekolah tidak terdaftar silahkan lapor ke halo.admisi.ipb.ac.id

Pilih Jalur masuk yang akan diikuti. Klik “Detail” untuk melihat informasi jalur

Klik “Ambil Nomor Pendaftaran”

Periksa email (inbox/spam) untuk melihat nomor pendaftaran. Anda dapat mencari email masuk 

dengan kata kunci “Verifikasi Penerimaan Mahasiswa Baru IPB”

Silahkan masuk kembali ke laman pendaftaran.admisi.ipb.ac.id, lalu klik “Jalur masuk 

yang diikuti”, klik “Detail” pada Jalur Masuk PIN. Kemudian klik “Login formulir pendaftaran”

Pilih “Simpan”

Isi Form Pendaftaran

 Tata Cara Pendaftaran Jalur Ketua OSIS Program Sarjana untuk Pemilik KIP/KJP/KIP-K

Membuat akun di laman http://pendaftaran.admisi.ipb.ac.id

Dummy

Dummy

Dummy

-

KIP KIP-K

Login dengan Nomor Pendaftaran dan Tanggal Lahir

Setelah selesai mengisi biodata silakan unduh kartu peserta sebagai bukti Anda telah menyelesaikan proses pendaftaran

Ketua OSIS

Ketua OSIS

Ketua OSIS

Lengkapi form biodata pada laman yang muncul. Lalu centang kolom pernyataan. Klik “Simpan”.  



Sudah memiliki akun

Klik “di sini” jika belum memiliki akun

Setelah mengisi form dan klik “Simpan” Anda akan mendapatkan Email Konfirmasi untuk verifikasi akun

Login ke laman pendaftaran.admisi.ipb.ac.id menggunakan email dan password yang telah didaftarkan

Tambahkan Riwayat Pendidikan Terakhir, jika nama sekolah tidak terdaftar silahkan lapor ke halo.admisi.ipb.ac.id

Pilih Jalur masuk yang akan diikuti. Klik “Detail” untuk melihat informasi jalur

Klik “Ambil Nomor Pendaftaran”

Periksa email (inbox/spam) untuk melihat nomor pendaftaran. Anda dapat mencari email masuk 

dengan kata kunci “Verifikasi Penerimaan Mahasiswa Baru IPB”.

Lakukan pembayaran sesuai dengan instruksi pada email. Tata cara pembayaran ada pada laman 

https://admisi.ipb.ac.id/tata-cara-pendaftaran/ 

Silahkan masuk kembali ke laman pendaftaran.admisi.ipb.ac.id, lalu klik “Jalur masuk 

yang diikuti”, klik “Detail” pada Jalur Masuk PIN. Kemudian klik “Login formulir pendaftaran”

Pilih “Simpan”

Isi Form Pendaftaran

2. Tata Cara Pendaftaran Jalur Ketua OSIS Program Sarjana BUKAN Pemilik KIP/KJP/KIP-K

Membuat akun di laman http://pendaftaran.admisi.ipb.ac.id

Dummy

Dummy

Dummy
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Login dengan Nomor Pendaftaran dan Tanggal Lahir. Lengkapi form biodata pada laman yang muncul 

Setelah selesai mengisi biodata silakan unduh kartu peserta sebagai bukti Anda telah menyelesaikan proses pendaftaran

Lengkapi form biodata pada laman yang muncul. Lalu centang kolom pernyataan. Klik “Simpan”.  


