
PERTANYAAN  

 

1. Jadwal masing masing jalur pendaftaran? 

Jalur Beasiswa Penuh 

1 Okt – 19 Maret 2021 

Jalur Beasiswa KIP – Kuliah 

1 Okt – 19 Maret 2021 

Jalur Undangan 

1 Nov – 30 April 2021 (sampai kuota 50 pendaftar ulang terpenuhi 

Jalur Reguler Bebas Tes 

Periode Mei : 1 Okt – 31 Mei 2021 

Periode Juni : 1 – 30 Juni 2021 

Periode Juli : 1 – 31 Juli 2021 

Periode Agustus : 1 – 31 Agustus 2021 

Jalur Reguler Tes 

Periode Mei : 1 Okt – 31 Mei 2021 

Periode Juni : 1 – 30 Juni 2021 

Periode Juli : 1 – 31 Juli 2021 

Periode Agustus : 1 – 31 Agustus 2021 

Atau  

Terkait dengan jadwal masing – masing jalur pendaftaran Saudara dapat meng-klik tautan 

ini (link) 

2. Bagaimana cara untuk mendaftar jika posisi sedang di luar Kota Surabaya? 

Saudara dapat mendaftar secara online dari website SPMB Perbanas Surabaya. Pendaftaran 

online tersebut tidak hanya dapat dilakukan oleh Saudara yang berada di luar kota Surabaya 

namun juga oleh Saudara yang berhalangan untuk dapat mendaftar secara offline. 

  



3. Bagaimana cara pendaftaran secara online? 

Mengakses website www.spmb.perbanas.ac.id kemudian masuk ke Go To SPMB atau 

seperti yang tertera di gambar berikut :  

 

http://www.spmb.perbanas.ac.id/


4. Bagaimana cara pendaftaran secara offline? 

Saudara dapat datang langsung ke Ruang PMB Kampus 1 STIE Perbanas Surabaya. Petugas 

ditempat akan segera melayani Saudara dan Saudara dapat berkonsultasi terkait dengan 

pendaftaran yang Saudara pilih dan selanjutnya mengikuti proses lebih lanjut sesuai dengan 

jalur pendaftaran yang dipilih. 

5. Nilai raport yang digunakan nilai pengetahuan atau ketrampilan? 

Nilai raport yang digunakan adalah nilai pengetahuan untuk masing – masing mata 

pelajaran Matematika dan Bahasa Inggris kelas X dan XII dan memiliki nilai minimal 80 

6. Apakah lampiran fotocopy ijazah dapat menyusul dikarenakan ijazah belum keluar? 

Dikarenakan kebijakan waktu masing – masing sekolah dalam melakukan penerbitan Ijazah 

berbeda, terkait hal ini Saudara diberikan toleransi waktu untuk pengumpulan Ijazah di 

kemudian hari dan tetap sesuai dengan tata cara dan ketentuan yang ditetapkan STIE 

Perbanas Surabaya 

7. Berapa nomor telepon kantor/whatsapp, dimana alamat lengkap, dan alamat e-mail STIE 

Perbanas Surabaya? 

Informasi mengenai Kontak Kami Saudara dapat meng – klik tautan ini (link) 

8. Apa perbedaan jalur pendaftaran beasiswa penuh, beasiswa kip – kuliah, undangan, bebas 

test dan test? 

Informasi mengenai perbedaan baik di jalur pendaftaran beasiswa penuh, kip – kuliah, 

undangan dan regular bebas tes dan tes Saudara dapat meng – klik tautan ini (link) 

9. Apa syarat jalur pendaftaran beasiswa penuh, beasiswa kip – kuliah, undangan, bebas test 

dan test? 

Informasi mengenai syarat pendaftaran baik di jalur pendaftaran beasiswa penuh, kip – 

kuliah, undangan dan regular bebas tes dan tes Saudara dapat meng – klik tautan ini (link) 

10. Apakah jika kuliah di STIE Perbanas Surabaya nanti dapat langsung mendapatkan 

pekerjaan? 

STIE Perbanas Surabaya bukan termasuk sekolah ikatan dinas namun STIE Perbanas 

Surabaya mempunyai layanan sebagai pusat karir yang bernama Perbanas Career Centre 

dimana unit kerja tersebut untuk mempersiapkan Saudara dalam bersaing di dunia kerja. 

Beberapa program pun disiapkan agar lulusan cepat terserap di dunia kerja semakin 

meningkat (employability), di antaranya pengenalan tentang PCC, melengkapi database 

lulusan, uji kompetensi bagi para lulusan, Job Preparation Program, Career Counselling, 

Campus Hiring, Monitoring lulusan, dan Tracer Study. 



11. Apakah dapat menggunakan Kartu Indonesia Pintar untuk kuliah di STIE Perbanas 

Surabaya? 

Terkait dengan penggunaan Kartu Indonesia Pintar hanya dapat digunakan ketika mendaftar 

dan diterima di jalur pendaftaran Beasiswa KIP – Kuliah. Jika Saudara mendaftar di jalur 

pendaftaran Beasiswa KIP – Kuliah anda dapat menggunakan Kartu Indonesia Pintar. 

12. Apakah pembayaran daftar ulang dapat dapat dilakukan dengan metode diangsur? 

Pembayaran daftar ulang dapat diangsur untuk biaya uang sumbangan pendidikan (uang 

gedung), dimana berapa kali angsuran tersebut ditentukan dari periode pendaftaran yang 

dilakukan oleh Saudara. 

13. Apakah pembayaran daftar ulang dapat dapat dilakukan dengan metode cash? 

Saat ini kami telah menerapkan cashless yang artinya meminimalkan penggunaan uang 

fisik atau uang tunai guna meminimalisir risiko yang ada. Untuk pembayaran baik 

pendaftaran sampai daftar ulang dilakukan dengan cara transfer. 

14. Bagaimana cara melakukan pembayaran daftar ulang? 

Jawaban pertama: 

Sebelum melakukan pembayaran, silahkan membaca semua informasi Daftar Ulang yang 

terdapat pada surat pemberitahuan keuangan dan tatacara pembayaran virtual account 

A. Pertama, pembayaran daftar ulang dilakukan dengan satu metode yaitu dengan metode 

transfer. Cara Transfer bisa melalui ATM terdekat/ Mobile Banking / Internet Banking 

dari Bank manapun atau pembayaran melalui Teller Bank Maspion 

B. Kedua, pastikan nomor virtual account sebagai nomor rekening tujuan transfer, kode 

Bank Maspion dan nominal pembayaran sudah benar 

C. Ketiga, untuk konfirmasi, silahkan login ke SPMB Online dan lihat info pembayaran 

disana 

D. Keempat, Saudara dinyatakan telah mendaftar ulang dan menjadi mahasiswa jika telah 

menyerahkan semua berkas ke Kampus STIE Perbanas 

E. Kelima, Panitia PMB akan melakukan konfirmasi pembayaran uang daftar ulang Anda 

paling lambat 3 hari kerja. Apabila dalam 3 hari tidak muncul info pembayaran, 

silahkan menghubungi Panitia PMB. 

Jawaban kedua: 

Terkait dengan cara pembayaran daftar ulang baik di jalur pendaftaran beasiswa penuh dan 

kip – kuliah, undangan dan regular bebas tes dan tes dapat meng – klik tautan ini (link) 

 

 


