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PETUNJUK PENGISIAN FORMULIR PENDAFTARAN SECARA 

ELEKTRONIK (E-REGISTRASI) USM STAN 2011 

� DATA ACCOUNT DAN IDENTITAS 

 
Gambar  1.1 

KETERANGAN Gambar  1.1 : 

- Isi kolom ‘E-Mail’ dengan email yang masih aktif 

- Isi kolom ‘Nama sesuai Identitas’ dengan nama anda sesuai dengan identitas 

- Isi kolom ‘Nama sesuai Ijazah SLTA’ dengan nama anda sesuai dengan ijazah 

- Pada kolom ‘Jenis Identitas’, pilih jenis kartu identitas yang anda gunakan untuk mendaftar 

 
Gambar  1.2 

KETERANGAN Gambar  1.2 : 

- Isi kolom ‘Nomor Identitas’ sesuai dengan nomor kartu identitas yang anda gunakan untuk 

mendaftar 

- Isi kolom ‘Jenis Kelamin’ sesuai dengan jenis kelamin pendaftar (bagi pendaftar berjenis 

kelamin perempuan, tidak diperkenankan memilih Prodip D-1 Kepabeanan dan Cukai) 

 
Gambar  1.3 

KETERANGAN Gambar  1.3 : 

- Isi kolom ‘Tinggi Badan (cm)’  sesuai tinggi badan anda (bagi pendaftar berjenis kelamin laki-

laki dengan tinggi badan kurang dari 165cm, tidak diperkenankan memilih Prodip D-1 

Kepabeanan dan Cukai) 

- Isi kolom ‘Berkacamata’ sesuai dengan kondisi anda (bagi pendaftar berjenis kelamin laki-

laki dengan kondisi berkacamata minus di atas 3, tidak diperkenankan memilih Prodip D-1 

Kepabeanan dan Cukai) 
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KETERANGAN Gambar 

- Isi kolom 

dengan kondi

Cukai) 

- Isi kolom 

dimana anda dilahirkan

KETERANGAN Gambar 

- Isi kolom 

(bagi pendaftar yang lahir sebelum 1 september 1991, tidak diperkenankan untuk 

mendaftar)

KETERANGAN Gambar 

- Isi kolom 

- Isi kolom 

 

� ALAMAT KONTAK PENDAFTAR
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Gambar 

Gambar  1.4 : 

Isi kolom ‘Buta Warna’  sesuai dengan kondisi anda (bagi pendaftar berjenis kelamin laki

dengan kondisi mata buta warna, tidak diperkenankan memilih Prodip D

Isi kolom ‘Tuliskan nama kota atau daerah tempat anda dilahirkan

dimana anda dilahirkan 

Gambar 

Gambar  1.5 : 

Isi kolom ‘Tanggal Lahir (DD-MM-YYYY)’ dengan memilih sesuai dengan tanggal lahir anda 

(bagi pendaftar yang lahir sebelum 1 september 1991, tidak diperkenankan untuk 

mendaftar) 

Gambar 

Gambar  1.6 : 

Isi kolom ‘Nomor Telepon Selular’ sesuai dengan nomor telepon selular

Isi kolom ‘Agama’ dengan memilih sesuai dengan agama yang anda anut

ALAMAT KONTAK PENDAFTAR 

Gambar 

 

Gambar  1.4 

sesuai dengan kondisi anda (bagi pendaftar berjenis kelamin laki

si mata buta warna, tidak diperkenankan memilih Prodip D-1 Kepabeanan 

Tuliskan nama kota atau daerah tempat anda dilahirkan’ sesuai dengan kota 

 
Gambar  1.5 

dengan memilih sesuai dengan tanggal lahir anda 

(bagi pendaftar yang lahir sebelum 1 september 1991, tidak diperkenankan untuk 

 
Gambar  1.6 

sesuai dengan nomor telepon selular yang anda miliki.

dengan memilih sesuai dengan agama yang anda anut. 

Gambar  2.1 
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sesuai dengan kondisi anda (bagi pendaftar berjenis kelamin laki-laki 

1 Kepabeanan dan 

sesuai dengan kota 

dengan memilih sesuai dengan tanggal lahir anda 

(bagi pendaftar yang lahir sebelum 1 september 1991, tidak diperkenankan untuk 

yang anda miliki. 
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KETERANGAN Gambar 

- Isi kolom 

- Isi kolom 

- Isi kolom 

- Isi kolom 

- Isi kolom 

atau nomor telepon keluarga dekat anda

 

� ASAL SEKOLAH

KETERANGAN Gambar 

- Isi kolom 

bawah), contoh: DN

- Isi kolom 

a. Bagi pendaftar yang lulus tahun 2011

MADRASAH

ilustrasi pada halaman 4 KETERANGAN 

b. Bagi pendaftar yang lulus sebelum tahun 2011 isi dengan menjumlahkan 

yang tertera pada ijazah anda

- Isi kolom 

a. Bagi pendaftar yang lulus tahun 2011

(lihat ilustrasi pada halaman 4 KETERANGAN 
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Gambar  2.1 : 

Isi kolom ‘Alamat Rumah’ sesuai dengan alamat pada kartu identitas (

Isi kolom ‘Propinsi’ sesuai dengan propinsi tempat tinggal anda

Isi kolom ‘Kota’ sesuai dengan kota tempat tinggal anda

Isi kolom ‘Kode Pos’ sesuai dengan kode pos tempat tinggal anda

kolom ‘Nomor Telepon Rumah/Keluarga Dekat’ 

atau nomor telepon keluarga dekat anda 

ASAL SEKOLAH 

Gambar 

Gambar  3.1 : 

Isi kolom ‘No Ijazah’ sesuai dengan nomor 

, contoh: DN-02 Ma 00123456 atau MA 123456789

Isi kolom ‘Nilai Ijazah’ 

pendaftar yang lulus tahun 2011,

MADRASAH dan NILAI AKHIR  yang anda peroleh (jumlah dibulatkan ke bawah)

ilustrasi pada halaman 4 KETERANGAN 

agi pendaftar yang lulus sebelum tahun 2011 isi dengan menjumlahkan 

yang tertera pada ijazah anda (lihat ilustrasi pada halaman 

Isi kolom ‘Jumlah Mata Pelajaran’  

agi pendaftar yang lulus tahun 2011, 

lihat ilustrasi pada halaman 4 KETERANGAN 

 

 

sesuai dengan alamat pada kartu identitas (KTP/SIM/Paspor

sesuai dengan propinsi tempat tinggal anda 

sesuai dengan kota tempat tinggal anda 

sesuai dengan kode pos tempat tinggal anda 

‘Nomor Telepon Rumah/Keluarga Dekat’ sesuai dengan nomor telepon rumah 

Gambar  3.1 

nomor ijazah yang tertera pada ijazah anda

atau MA 123456789 

, isi dengan menjumlahkan NILAI SEKOLAH

yang anda peroleh (jumlah dibulatkan ke bawah)

ilustrasi pada halaman 4 KETERANGAN Gambar 3.2. 

agi pendaftar yang lulus sebelum tahun 2011 isi dengan menjumlahkan 

lihat ilustrasi pada halaman 5 KETERANGAN 

 isi dengan menjumlahkan seluruh mata pelajaran 

lihat ilustrasi pada halaman 4 KETERANGAN Gambar 3.2). 

 Halaman 3 

/SIM/Paspor) anda 

sesuai dengan nomor telepon rumah 

 

ijazah yang tertera pada ijazah anda (pada bagian 

NILAI SEKOLAH/NILAI 

yang anda peroleh (jumlah dibulatkan ke bawah)� lihat 

agi pendaftar yang lulus sebelum tahun 2011 isi dengan menjumlahkan seluruh nilai 

KETERANGAN Gambar 3.3). 

seluruh mata pelajaran  
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b. Bagi pendaftar yang lulus sebelum tahun 2011, isi dengan jumlah mata pelajaran yang 

tertera pada ijazah anda (lihat ilustrasi pada halaman 5 KETERANGAN Gambar 3.3). 

- Isi kolom ‘Nilai Pelajaran Bahasa Inggris’  

a. Bagi pendaftar yang lulus tahun 2011, isi dengan NILAI AKHIR (lihat ilustrasi pada 

halaman 4 KETERANGAN Gambar 3.2) 

b. Bagi pendaftar yang lulus sebelum tahun 2011, isi dengan Nilai Tertulis dari hasil Ujian 

Nasional (lihat ilustrasi pada halaman 5 KETERANGAN Gambar 3.3). 

- Kolom ‘Nilai Rata-rata’ TIDAK PERLU DIISI (akan terisi secara otomatis). 

CONTOH IJAZAH SMA TAHUN LULUS 2011 

 
Gambar  3.2 

KETERANGAN Gambar  3.2 : 

- Untuk nilai ijazah, jumlahkan nilai ‘JUMLAH A’ dan ‘JUMLAH B’. Dalam contoh, jumlah nilai 

ijazah adalah � 

9.06+8.85+8.57+8.96+8.04+8.38+8.46+8.86+8.97+8.39+8.13+8.71+8.8+9.0+9.1+8.8+9.4+9.5 

= 157.98 dibulatkan ke bawah menjadi 157 

- Untuk jumlah mata pelajaran, jumlahkan ‘JUMLAH MAPEL A’ dan ‘JUMLAH MAPEL B’. 

Dalam contoh jumlah mata pelajaran adalah � 13 + 6 = 19 

- Nilai bahasa inggris untuk contoh di atas adalah 9.0 

 

 

JUMLAH A 

JUMLAH B 

Nilai Bahasa 

Inggris 

JUMLAH 

MAPEL A 

JUMLAH 

MAPEL B 
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CONTOH IJAZAH SMA TAHUN LULUS 2010 

 

Gambar 3.3 

KETERANGAN Gambar  3.3 : 

- Untuk nilai ijazah, jumlahkan nilai ‘JUMLAH A’ dan ‘JUMLAH B’. Dalam contoh, jumlah nilai 

ijazah adalah � 54+48,40+85,10= 187,5 dibulatkan ke bawah menjadi 187 

- Untuk jumlah mata pelajaran, jumlahkan mata pelajaran UJIAN NASIONAL (tertulis) 

ditambah mata pelajaran UJIAN SEKOLAH TERTULIS dan PRAKTIK. Dalam contoh jumlah 

mata pelajaran adalah � 6 + 6 + 10= 22 

- Nilai bahasa inggris untuk contoh di atas adalah 8,40 

 

� PILIHAN LOKASI UJIAN DAN PROGRAM STUDI 

 
Gambar  4.1 

KETERANGAN Gambar  4.1 : 

- Isi kolom ‘Lokasi Ujian – Pilih Lokasi ujian masuk STAN yang anda inginkan’ PILIH SESUAI 

LOKASI UJIAN YANG ANDA KEHENDAKI 

- Isi kolom ‘Pilihan 1’  dan ‘Pilihan 2’ SESUAI MINAT ANDA 

PERSYARATAN : 

� Yang boleh memilih ‘D I – Kepabeanan dan Cukai’ adalah laki-laki dengan tinggi badan 

lebih dari atau sama dengan 165cm, tidak berkacamata/berkacamata maksimal minus 3, 

dan tidak buta warna 
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� PENGISIAN KODE VALIDASI

KETERANGAN Gambar 

- Masukkan kode yang tertera pada gambar ke dalam kolom 

melakukan pendaftaran

 

� PERNYATAAN PERSETUJUAN

KETERANGAN Gambar 

- CENTANG 

 

Harap bersabar dalam proses pendaftaran, 

registration karena banyak pendaftar yang membuka web eregistrasi pada saat yang bersamaan

terjadi eror pada browser, silakan hapus history dan cookies pada browser anda dan ulangi dari 

awal. 

Mohon cek kebenaran data sebelum 

diperkenankan untuk melakukan edit data. 

 

Terima Kasih 

Panitia Ujian Saringan Masuk STAN 2011

 

 

 

 

Apabila masih ada yang belum jelas, hubungi kami 

USM  STAN  Jl.  Bintaro  Utama  Sektor  V,  Bintaro  Jaya,  Tangerang  Selatan,
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PENGISIAN KODE VALIDASI 

Gambar 

Gambar  5.1 : 

asukkan kode yang tertera pada gambar ke dalam kolom 

melakukan pendaftaran 

PERNYATAAN PERSETUJUAN 

Gambar 

Gambar  6.1 : 

CENTANG ‘setuju’  UNTUK MENDAFTAR 

arap bersabar dalam proses pendaftaran, anda 

karena banyak pendaftar yang membuka web eregistrasi pada saat yang bersamaan

terjadi eror pada browser, silakan hapus history dan cookies pada browser anda dan ulangi dari 

ohon cek kebenaran data sebelum kunci data

diperkenankan untuk melakukan edit data. Simpan username dan passwor yang anda dapatkan. 

Ujian Saringan Masuk STAN 2011 

Apabila masih ada yang belum jelas, hubungi kami 

kerja.

 

Panitia  Pelaksana  Pusat

USM  STAN  Jl.  Bintaro  Utama  Sektor  V,  Bintaro  Jaya,  Tangerang  Selatan,

Telepon (021)  35999960,  3599996

e-mail:  usm@stan.ac.id

gtalk:  usm@stan.ac.id

twitter: @usmstan

 

Gambar  5.1 

asukkan kode yang tertera pada gambar ke dalam kolom ‘Masukkan Kode

Gambar  6.1 

anda mungkin akan lama membuka 

karena banyak pendaftar yang membuka web eregistrasi pada saat yang bersamaan

terjadi eror pada browser, silakan hapus history dan cookies pada browser anda dan ulangi dari 

kunci data. Jika sudah dilakukan kunci data, anda tidak 

impan username dan passwor yang anda dapatkan. 

Apabila masih ada yang belum jelas, hubungi kami melalui kontak di bawah ini pada hari dan jam 

kerja. 

 

Panitia  Pelaksana  Pusat 

USM  STAN  Jl.  Bintaro  Utama  Sektor  V,  Bintaro  Jaya,  Tangerang  Selatan,

35999961, 35999962, 35999963 

mail:  usm@stan.ac.id 

@stan.ac.id 

@usmstan 
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Kode *’  untuk bisa 

 

akan lama membuka halaman e-

karena banyak pendaftar yang membuka web eregistrasi pada saat yang bersamaan. Jika 

terjadi eror pada browser, silakan hapus history dan cookies pada browser anda dan ulangi dari 

ika sudah dilakukan kunci data, anda tidak 

impan username dan passwor yang anda dapatkan.  

pada hari dan jam 

USM  STAN  Jl.  Bintaro  Utama  Sektor  V,  Bintaro  Jaya,  Tangerang  Selatan, 


